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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحه الرحيم

، الذم علم بالقلم، علم اإلنساف ما مل يعلما ، كأشهد ٟتمد هلل العلي األعظم، األعز األكـر
أف ال إلو إال اهلل رفع شأف العلم، كأعلى قدر أىلو، كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو صلى اهلل 

 أما بعد.       كصحبو، كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. كسلم كبارؾ عليو كعلى آلو

كاثرت النصوص الشرعية على العناية بالعلم، فإف العلم الشرعي من أجل العبادات، فلقد ت

}قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ الَ  كالعلو من شأف أىلو، كرفع منزلتهم، قاؿ تعاىل:

 .(ُ)إِوَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا األَلْبَاب{يَعْلَمُونَ 

فًلما للعلًم من شرًؼ ا١تكانًة، كعظيًم ا١تنزلة، حثَّ ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم عليو، 
كرغَّب يف سلوًؾ سبيلو، كأفَّ سلوؾى سبيلو طريقه إىل دخوؿ اٞتنة بإذف اهلل تعاىل. فقد صح 

طريقنا يلتمس فيو علمنا، سهل اهلل لو بو طريقنا  من سلك» أنو قاؿ: عنو صلى اهلل عليو كسلم
 . (ِ)«إىل اٞتنة

من : »أنو قاؿ كمن أىجىلِّ ىذه العلوـً علم الفقو فقد صح عن ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم
معرفة أدلة األحكاـ، كالوقوؼ على أقواؿ . ف(ّ)متفق عليو« يرد اهلل بو خَتا يفقو يف الدين

اء اإلسبلـ، من األمور ا١تهمة اليت تعُت على التفقو يف الدين، الصحابة، كالتابعُت، كفقه
                                                           

 (.ٗ(  سورة الزمر آية رقم )ُ)
 كعلى القرآف تبلكة على االجتماع فضل باب-كاالستغفار كالتوبة كالدعاء الذكر كتاب (َِْٕ/ ْ( ركاه مسلم )ِ)

 ( من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.ِٗٗٔ)برقم  -الذكر
/ 2) . كمسلمُٕبرقم  -الدين يف يفقهو خَتا بو اهلل يرد من: باب-العلم كتاب (ِٓ/ ُ( ركاه البخارم )ّ)

 َُّٕبرقم  -باب النهي عن ا١تسألة-كتاب الزكاة  (817
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 كمعرفة األحكاـ الشرعية، ك٘تييز اٟتبلؿ عن اٟتراـ، فتتحقق عبادة اهلل تعاىل على بصَتة.

كمن نعم اهلل عز كجل أف قيَّضى ٢تذه األمة علماءى، ىم كرثة األنبياء، أعلمي باهلل كبشريعتًو، كٔتا 
 .كنشره اهلل عليو كسلم، قضوا جل عمرىم يف العلم، كيف تصنيفوجاء عن نبيًو صلى 

ا١تتوىف سنة  -رٛتو اهلل-كمن ىؤالء العلماء األجبلء: العبلمة أٛتد بن حجر ا٢تيتمي 
 ىػ(، كالذم من مؤلفاتو كتاب: )اإلمداد بشرح اإلرشاد(.ْٕٗ)

الدين إٝتاعيل بن  كىذا الكتاب شىرح ١تنت كتاب: )إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم( لشرؼ
 ىػ( رٛتو اهلل تعاىل.ّٕٖأيب بكر ا١تشهور بشرؼ الدين بن ا١تقرئ ا١تتوىف سنة: )

كقد كقف أحد األخوة األفاضل على ٥تطوطو لكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد، كالذم مل 
.  يسبق أف حيقِّقى

علمائنا؛  كانت خدمةي العلًم كأىًلو حقنا على طالب العلم، كمن ذلك ٖتقيق تراثولمَّا 
عرٍضتي على أخينا أف أحقق جزءنا من ىذا ا١تخطوط، ليأخذ مكانو الذم يستحقو بُت 

؛ ليكوف موضوع رساليت لنيل درجة ا١تاجستَت، -جزاه اهلل خَتنا–الكتب الفقهية، فوافق 
 باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، بكلية الشريعة، قسم الفقو.

يكوف اٞتزء الذم أقـو بتحقيقو: من أكؿ باب يف النكاح إىل  أف -بتوفيق اهلل تعاىل–كرغبت 
 .من نسخة األحقاؼ ( لوحا ُِٖيف الصداؽ. كيقع يف ) هناية باب 

كاهلل أسأؿ التوفيق كالسداد، كأف ٬تعل ىذا العمل خالصنا لوجهو الكرًن، إنو كيل ذلك 
 كالقادر عليو.

  



 المقدمة              الدرادة                                                                                                                      

 

ّ 

 وأىميتو: الموضوع اختيار سبابأ

 من أىم أسباب اختيارم ٢تذا ا١تخطوط ما يلي :

 الرغبة يف خدمة تراث علمائنا بتحقيق الكتب ا١تخطوطة، كا١تسا٫تة يف نشرىا :أولا 

 أ٫تية الكتاب كشرحو كمكانتو بُت الكتب الفقهية كالشافعية ثانياا:

 ا١تنت كالشرح؛ حيث إهنما من أعبلـ ا١تذىب الشافعي مكانة صاحيب ثالثاا:

نح الطالب ملكة علمية االشتغاؿ بتحقيق ا١تخطوطات يف كتب ا١تذاىب الفقهية ٯت رابعاا:
 .فقهية

 :أىمية الكتاب

 اكتسب ا١تخطوط أ٫تيتو من نواحو عدة أٚتلها فيما يلي:

  و، ويُوضِّح ذلك:القيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلف - أ
ا١تكانة الكبَتة ١تنت الكتاب )إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم( لشرؼ الدين إٝتاعيل بن  (ُ

ختصر فيو اٟتاكم ىػ(. حيث إنو إّٖأيب بكر ا١تشهور بشرؼ الدين بن ا١تقرئ )ت
 لػ ) كتاب العزيز بشرح الوجيز ( ٥تتصرالصغَت( ىو  اٟتاكمكتاب )   ك ،الصغَت للقزكيٍت

 . للرافعي
إف ا١تشتغلُت بالفقو الشافعي كانت ٢تم عناية كبَتة هبذا ا١تختصر، كبأصولو ا١تبٍت عليها،  (ِ

 . فكم من شارح لو كناظم ، ككم من ٤تشٍّ كمدلل كمعلل

اىتماـ العلماء هبذا الكتاب  ك٦تٌا يدؿ على ذلك كثرة شركحاتو، كقد كقفت على ٜتسة  (ّ
 ىي على النحو التايل: منها
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 على ىذا ا١تنت :ثناء العلماء  (ْ

فقد قاؿ عنو مؤلفو شرؼ الدين بن ا١تقرئ : )٥تتصره ، حول ا١تذىب نطقان كضمنان ، ٜتيص 
 من اللفظ ، بطُت من ا١تعٌت ( .

الكبلـ، يف  كقاؿ عنو الشوكاين:) كىو كتاب نفيس يف فركع الشافعية رشيق العبارة، حلو
كاشتغل بو علماء  د طار يف اآلفاؽ،كشرحو يف ٣تلدين  كق غاية اإل٬تاز مع كثرة ا١تعاين،

 ُم(الشافعية يف األقطار، كشرحو ٚتاعة منه
 ثناء العلماء على مؤلف ا١تنت شرؼ الدين بن ا١تقرئ.  (ٓ

ا٠تزرجي : ) إنو كاف فقيهان ٤تققان باحثان مدققان مشاركان يف كثَت من العلـو  فقد قاؿ ا١توفق
كأعجز كإف نثر أجاد كأكجز فهو ا١تربز على كاالشتغاؿ با١تنثور كا١تنظـو إف نظم أعجب 

 .ِ(أترابو كا١تقدـ على أقرانو كأصحابو

                                                           

ُ  ُالبدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع للشوكاين/ُّّ 
ِ  ُالضوء البلمع لشمس الدين السخاكم/ُِّ 

 اسم المؤلف كتاباسم ال

 لمؤلف المتن شرف الدين بن المقرئ إخالص الناوي شرح إرشاد الغاوي
 للعالمة ابن حجر الهيتمي اإلمداد بشرح اإلرشاد
 لبن أبي شريف اإلسعاد شرح اإلرشاد

 للكمال بن زيد الرداد الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد
 لشمس الدين الجوجري شرح اإلرشاد
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)كاٟتاصل أنو إماـ يف الفقو كالعربية كا١تنطق كاألصوؿ كذك يدو طوىل يف  كقاؿ عنو الشوكاين:
األدب نظمان كنثرا كمتفرد بالذكاء كقوة الفهم كجودة الفكر كلو يف ىذا الشأف عجائب 

 (ُ)در عليها غَته كمل يبلغ رتبتو يف الذكاء كاستخراج الدقائق أحد من أبناء عصره(رائب ال يقغ

 القيمة العلمية للمخطوط ) اإلمداد بشرح اإلرشاد( ويتضح ذلك فيما يلي: - ب
ز الكتاب بكونو شرحان لكتاب إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم البن ا١تقرئ الذم ٘تي   (ُ

 بينت قيمتو العلمية فيما سبق.
يعد  اإلمداد من أكسع شركح اإلرشاد ، كال شك أف ىذا التوسع يثرم ا١تنت استدالالن  (ِ

 كتفريعا.
٘تيز بالبسط العلمي للمسائل، كالدالئل كىذا ظاىر حيث بلغت لوحات الكتاب أكثر  (ّ

 من ألفُت كمائيت لوحان .
قاؿ يف  ذكر ا١تؤلف للخبلفات بُت علماء ا١تذىب، كٖترير الراجح يف ا١تذىب. حيث إنو (ْ

كضممت إليهما من  (ِ)كأفرغت حينئذ جهدم يف تنقيح ىذين الشرحُت) ا١تقدمة 
كغَتىا ما ينشرح لو الصدر،  -سقى اهلل عهده -مؤلفات شيخنا شيخ اإلسبلـ زكريا 

كتقر  بو األعُت مع فوائد ىي لباب آراء ا١تتقدمُت كفرايد نتاج أفكار ا١تتأخرين كأْتاث 
كتعقب ما كقع ٢توالء األئمة كغَتىم ٦تٌا اليدركو العقل القاصر  ٝتح هبا الفكر الفاتر،

 (ّ)السٌيما إف خالفا ما عليو إماما ا١تذىب (
كتاب اإلمداد مليء باألدلة النقلية كالعقلية على ا١تسائل اليت يتعرض ٢تا . حيث إنو  (ٓ

 عقوؿ .حُت يورد ا١تسألة يذكر النصوص الدالة عليها من الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كا١ت

                                                           

 ُّْ/ُالبدر الطالع   (ُ)
 ا١تراد بالشرحُت شرح الكماؿ بن أيب شريف ا١تقدسي، كشرح الشمس اٞتوجرم  (ِ)
 ٥ِتطوط اإلمداد ؿ/ (ّ)
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ذكر الكتاب عند الكثَت من علماء الشافعية ا١تتأخرين كإشارهتم إليو يف مؤلفاهتم كمن  (ٔ
ا١تصنفات اليت ذكر فيها اإلمداد : هناية احملتاج إىل شرح ا١تنهاج للرملي، حاشية إعانة 
الطالبُت للدمياطي، حاشية اٞتمل على شرح منهج الطبلب، ٖتفة اٟتبيب على شرًح 

 . للبجَتمي ، حواشي الشركاين كالعبادم على ٖتفة احملتاجا٠تطيب 

 :الدراسات السابقة

بعد مراجعة مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض، كجامعة اإلماـ ٤تمد 
قرل ٔتكة بن سعود اإلسبلمية بالرياض كلية الشريعة، كا١تعهد العايل للقضاء، كجامعة أـ ال

إال أنو قامت عدة دراسات عن مؤلفو ابن حجر  -حسب علمي– ا١تكرمة تبُت أنو مل ٭تقق
 ا٢تيتمي تناكلت اآليت :

 .كأثره يف الفقو الشافعي."رسالة ماجستَت يف اٞتامعة األردنية" اإلماـ ابن حجر ا٢تيتمي، (ُ
يف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود  آراء ابن حجر ا٢تيتمي االعتقادية "رسالة ما جستَت (ِ

 اإلسبلمية ".
الشيخ شهاب الدين أٛتد بن حجر ا٢تيتمي ا١تكي، كأثره يف الفقو "رسالة دكتوراة ّتامعة  (3

   األزىر ".
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 كٌل من:ودراسة مخطوط ) اإلمداد بشرح اإلرشاد(  وقد سبقني في تحقيق 

 .(ُ)(مقدمات الصبلةعبدالرحيم خويتم السلمي: ) من أكؿ الكتاب إىل هناية  (ُ
)من أكؿ فصل يف األذاف كاإلقامة إىل هناية فصل يف اٞتماعة  ٤تيسن ا١تالكي:  (ِ

 .(ِ)كأحكامها(
)من أكؿ باب يف قصر ا١تسافر كٚتعو إىل هناية باب أحكاـ  منصور اٞتهٍت: (ّ

 .(ّ)اٞتنائز(
 .(ْ))من أكؿ باب يف الزكاة إىل هناية باب يف االعتكاؼ( حسن ا١تالكي:  (ْ
 .(ٓ))من أكؿ باب يف اٟتج إىل هناية مقدمات البيع( اىيم الغامدم:إبر   (ٓ
 .(ٔ))من فصل يف ا٠تيار إىل هناية باب يف الوكالة( سعد السحيمي: (ٔ
 .(ٕ))من أكؿ باب يف اإلقرار إىل هناية فصل يف اللقيط( أٛتد العجبلف:  (ٕ

  كيقع يف أكؿ باب يف النكاح إىل هناية باب يف الصداؽ. كسيكوف نصييب بعدىم من
 من نسخة األحقاؼ ا( لوحُِٖ)

  

                                                           

 قُّْٕ-ّٔيف العاـ اٞتامعي  -قسم الفقو-حيقق يف اٞتامعة اإلسبلمية بكلية الشريعة  (ُ)
 ٭تقق يف اٞتامعة اإلسبلمية بكلية الشريعة قسم الفقو. (ِ)
 قُّْٕ-ّٔيف العاـ اٞتامعي  -قسم الفقو-بكلية الشريعة  حيقق يف اٞتامعة اإلسبلمية(ّ)
 قُّْٖ-ّٕيف العاـ اٞتامعي  -قسم الفقو-حيقق يف اٞتامعة اإلسبلمية بكلية الشريعة  (ْ)
 قُّْٕ-ّٔيف العاـ اٞتامعي  -قسم الفقو-حيقق يف اٞتامعة اإلسبلمية بكلية الشريعة  (ٓ)
 قُّْٖ-ّٕيف العاـ اٞتامعي  -قسم الفقو-ريعة حيقق يف اٞتامعة اإلسبلمية بكلية الش (ٔ)
 قُّْٕ-ّٔيف العاـ اٞتامعي  -قسم الفقو-حيقق يف اٞتامعة اإلسبلمية بكلية الشريعة  (ٕ)
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 :البحث خطة

 كقسمُت: مقدمة على يشتمل البحث

كتشتمل على أ٫تية ا١تخطوط كأسباب اختياره كالدراسات السابقة كخطة البحث المقدمة:
 كمنهج التحقيق كالشكر كالتقدير.

 .كتشتمل على فصلُت :القسم األول : الدراسة

)إرشاد الغاكم يف  وكدراسة كتاب، دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين بن ا١تقرئاألول :الفصل 
 وفيو مبحثان : مسالك اٟتاكم (

 :كفيػػػػو سػػػػبعة . اإلمػػػػاـ شػػػػرؼ الػػػدين بػػػػن ا١تقػػػػرئ التعريػػػف ٔتؤلػػػػف ا١تػػػػنت المبحثثثثث األول
 مطالب :

 :اٝتو كنسبو كمولده ككفاتو .المطلب األول 
 : لم .نشأتو كطلبو للع المطلب الثاني 
 : شيوخو . المطلب الثالث 
 : تبلميذه .المطلب الرابع 
 : عقيدتو كمذىبو الفقهي.المطلب الخامس 
  :مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .المطلب السادس 
 :آثاره العلمية . المطلب السابع 

 :وفيو ستة مطالب نبذة عن كتاب )إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم( :المبحث الثاني

  أ٫تية الكتاب األول :المطلب 
 : مكانتو عند العلماء كعند أىل ا١تذىب المطلب الثاني 
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 : منهج ا١تؤلف يف الكتاب المطلب الثالث 
 : التعريف بأىم شركح اإلرشاد المطلب الرابع 
 مصادر ا١تؤلف يف الكتاب الخامس : المطلب 
 : نبذة عن اٟتاكم كمؤلفو كشركحو المطلب السادس 

 مة ابن حجر ا٢تيتمي ككتابو:) اإلمداد بشرح اإلرشاد(، كفيو مبحثاف:العبل  :الفصل الثاني

 كفيو ٙتانية مطالب : . الشارح ابن حجر الهيتمي ترجمة المبحث األول :

 :اٝتو كنسبو كمولده . المطلب األول 

 : نشأتو . المطلب الثاني 

 : شيوخو . المطلب الثالث 

 : تبلميذه .المطلب الرابع 

 : كمذىبو الفقهي. عقيدتوالمطلب الخامس 

 :مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .المطلب السادس 

 :آثاره العلمية .المطلب السابع 

 : كفاتو .المطلب الثامن 

 مطالب : التعريف بالكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد (.كفيو ٜتسةالمبحث الثاني :

 ٖتقيق اسم الكتاب ك توثيق نسبتو إىل مؤلفو . المطلب األول: 

 كصف النسخ ا٠تطية مع إرفاؽ ٪تاذج منها . المطلب الثاني : 
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 منهج ا١تؤلف يف الكتاب . المطلب الثالث: 

 أ٫تية الكتاب العلمية كمكانتو بُت شركح اإلرشاد.المطلب الرابع : 

 :موارد الكتاب كمصطلحاتو .المطلب الخامس 

  التحقيق كيشتمل على نص الكتاب احملقق.:  القسم الثاني

قوؿ ا١تؤلف: )باب يف النكاح كىو لغة الضم ....( إىل هناية باب الصداؽ كينتهي  كيبدأ من
 بقولو: )..... اختبلؼ يف قدر ا١تهر ا١تتفق على نكاحها كتصدؽ األخرل يف نفي النكاح.(

 كاشتمل على:

 كاشتمل على فصوؿ عديدة منها: النكاح كتاب
   النيب خصائص
 كسلم عليو اهلل صلى امتو خصائص

 كمقاصده النكاح مقدمات يف فصل
 ا٠تيطبة يف فصل
 النظر احكاـ يف فصل
 ا٠ًتطبة يف فصل
 النكاح أركاف يف فصل
 ا١تتعة نكاح
 النكاح كالية موانع

 النكاح يف التوكيل
 السفيو تزكيج

 النكاح يف الكفاءة
 األكلياء اجتماع أحكاـ
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 النكاح موانع يف فصل
  الكفار أنكحة يف فصل
 النكاح خيار يف فصل
 زكجتو من اإلستمتاع من الزكج ٯتلكو فيما فصل
 اإلعفاؼ يف فصل
 النكاح يف الزكجُت اختبلؼ يف فصل

 كاشتمل على فصوؿ عديدة منها: الصداق كتاب
 الصداؽ أحكاـ يف فصل
 الفاسد الصداؽ يف فصل
 التفويض يف فصل
 ا١تثل مهر تفسَت يف فصل
 الصداؽ تشطَت يف فصل
 ا١تهر عن العفو يف فصل
 ا١تتعة يف فصل
 الصداؽ يف الزكجُت تنازع يف فصل

 الفهارس:

 فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب كركدىا يف ا١تصحف الشريف . (ُ
 فهرس األحاديث مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية . (ِ
 فهرس اآلثار مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية . (ّ
 مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية . فهرس األعبلـ (ْ
 اٟتركؼ ا٢تجائية.مرتبة حسب  فهرس ا١تصطلحات (ٓ
 فهرس األماكن كالبلداف مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية. (ٔ
 .حسب كركدىا يف البحثفهرس ا١تصادر كا١تراجع  (ٕ
 مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية . فهرس ا١توضوعات (ٖ



 المقدمة              الدرادة                                                                                                                      

 

ُِ 

 منهج التحقيق :

 يلي: كفق ما سرت فيو

حسب القواعد اإلمبلئية بعد اختيار نسخة مكتبة  بتوالنص ا١تخطوط ككت تي سخنى -ُ
 األحقاؼ ْتضرموت كأصل .

الفركؽ الواقعة بُت  أثبتٌ اليت كقفت عليها، ك  ة األخرلبُت نسخة األصل كالنسخ قابلتي -ِ
 ، كالتنبيو عليها يف اٟتاشية .النسختُت

ف أك سقط أك الصواب يف ا١تنت كأجعلو بُت معقوفتُت ] ..... [ إذا كقع تصحي أثبت   -ّ
 طمس يف نسخة األصل ؛ مع اإلشارة إليو يف اٟتاشية .

منت اإلرشاد عن الشرح بوضع ا١تنت بُت قوسُت ) ...... ( كٓتط أكرب من نص  ميزتي  -ْ
 الشرح .

رقم  كسجلتبداية كل كجو من كجهي لوحة ا١تخطوط من نسخة األصل ،  حددتي -ٓ
إىل الوجو الثاين ْترؼ ) ب ( بُت معقوفتُت ] إىل الوجو األكؿ ْترؼ ) أ ( ك  رتاللوحة كأش

وضع خط مائل عند ب فقد قمت.... /  أ  [ ] ... / ب [ ، كأما ما عدا نسخة األصل 
 إىل ذلك يف اٟتاشية .كأشرت هناية كل كجو 

 بعبلمات الًتقيم ، كذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب كفهمو فهمان صحيحان . اعتنيت-ٔ

ة يف اٟتاشية إىل مواضعها من ا١تصحف بذكر اسم السورة كرقم اآليات القرآني تعزك  -ٕ

 ٘تييزان ٢تا عن غَتىا مع كتابتها بالرسم العثماين. چ...چاآلية ككضعها بُت قوسُت مٌزىرين  
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السنة ، فإف كاف يف الصحيحُت اكتفيت هبما كإال  األحاديث النبوية من دككاين عزكتي  -ٖ
 فأعزكه إىل ما كقفت عليو من مصادر مع بياف درجتو صحة كضعفان.

 ٘تييزان ٢تا عن سائر نص الكتاب .» ..... « األحاديث بُت قوسُت   تكضع-ٗ

 اآلثار الوارد ذكرىا يف النص احملقق . تعزك -َُ

 ص احملقق .األعبلـ الوارد ذكرىم يف الن تي ترٚت-ُُ

با١تصطلحات العلمية الواردة يف الكتاب من  كعرفتالكلمات الغريبة ،  تشرح-ُِ
 ا١تصادر األصلية ا١تعتربة .

أقواؿ العلماء كالنقوؿ الواردة يف الكتاب كذلك بالرجوع إىل كتبهم أك عن طريق  كثقت-ُّ
 الكتب األخرل اليت هتتم بالنقل عنهم .

 باألماكن كالبلداف الوارد ذكرىا يف النص احملقق . عرَّفتي -ُْ

 الفهارس العلمية  كما ىو موضح يف ا٠تطة. تكضع-ُٓ

  



 المقدمة              الدرادة                                                                                                                      

 

ُْ 

 شكر وتقدير

اٟتمد هلل أكال كآخرا كظاىر كباطنا، اٟتمد لو تعاىل على كرًن فضلو، كعونو كتوفيقو على إ٘تاـ 
 ىذه الرسالة.

، كجدم كجدم ألمي الشيخ عبداهلل اٟتاج ،حق الشكر بعد اهلل تعاىل، كالدامَّ كأكؿ من يست
، فبكرًن رعايتهم، كحسن توجيههم، أدركت ما أدركت، مث ىذه الشيخ عبدالرٛتن األنصارم

شرؼ الطلب  -بفضل اهلل-اٞتامعة الغراء، على ما قدمتو كتقدمو من العلم الشرعي، كنلت 
بن الدكتور عوض  تاذاألس فيها على يد علمائها، كأخص بالشكر ىنا أستاذم فضيلة الشيخ

الذم تفضل مشكورا باإلشراؼ على ىذه الرسالة، فجزاه اهلل عٍت خَت ك ٛتيداف العمرم، 
اٞتزاء، مث أخي كزميلي عبدالرحيم خويتم السلمي على طرح ىذا ا١تشركع، كاهلل أسأؿ أف ال 

ة يل أف أشكر إخو  كأخَتا ال يفوتٍت ،أخي كشقيقي األصغر ٤تمدزكجيت، ك ٭ترمو األجر، مث 
 .خَتايف ْتث أك معلومة أك نصح أك إرشاد، فجزاىم اهلل  ينمباركُت، شاركو 

زقٍت السداد يف القوؿ كالعمل، إنو ر كاهلل أسأؿ أف ٬تعل ىذا العمل خالصنا لوجو الكرًن، كأف ي
 كيل ذلك كالقادر عليو.

 .كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم
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 الفصل األول
، درادة حياة اإلمام ذرف الدين بن المقرئ

)إرذاد الغاوي في مدالك  هودرادة كتاب
 الحاوي ( 

 : وفيه مبحثان

اإلمام ذرف الدين  التعريف بمؤلف المتن األول:
 . بن المقرئ

نبثثثعة رثثثن كتثثثاب )إرذثثثاد   :المبحثثثل الثثثثاني 
 الغاوي في مدالك الحاوي(
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 :المبحل األول
اإلمام ذرف الدين بن  التعريف بمؤلف المتن 

 . المقرئ

 وفيو سبعة مطالب 
   اٝتو كنسبو كمولده ككفاتو .:األول

 نشأتو كطلبو للعلم . :الثاني

     شيوخو . :الثالل

 تبلميذه . :الرابع

  كمذىبو الفقهي. عقيدتو:الخامس

 مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو  الدادس:

 آثاره العلمية . :الدابع
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 اسمو ونسبو ومولده ووفاتو المطلب األول:

 :اسمو ونسبو

 اليمنية، الببلد عامل عطية بن علي بن ا١تقرئ بن بكر أيب بن إٝتاعيل ٤تمد أبو الٌدين شرؼ
 (ُ)اليمن سواحل من الشرجة من أصلو الدين شرؼ

 لقب النسب ياء قبل راء مث ساكنة معجمة بينهما كا١تهملة ا١تعجمة بفتح اليماين الشغدرم
 (ِ)األعلى لعلي

 .(ّ) احملالب شرقي اليمن جباؿ تسكن قبيلة شاكر بٍت: نسبة إىل الٌشاكرم

 .(ْ) األسوم الشافعي اليمن من ُتحس ألبيات نسبة :اٟتسيٍت

 (ٓ) الشرجةنسبة إىل  :الشرجي

  

                                                           

 (ُِّ/ ٗ(، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب )ُِٓ/ ّانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ُ)
 (ِِٗ/ ِلقب جده األعلى. انظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ِ)
(، طبقات صلحاء اليمن ِِٗ/ ِ(، الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ُِٓ/ ّانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ّ)

 (َِّ)ص: 
 (ِِٗ/ ِ(،الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ُِٓ/ ّانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ْ)
 (ُِّ/ ٗ(، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب )ُِٓ/ ّانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ٓ)
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 مولده:

 كسبعمائة كستُت ٜتس . كقيل:(ُ)ق(ٕٓٓ) كسبعمائة كٜتسُت ٜتس سنةعلى األصح  كلد
 (ّ()ِ)زبيد كسكن نشأ، حسُت كهبا بأبياتق(، ٕٓٔ)

 وفاتو:

 (ْ)بزبيد رجب يف ق(ّٕٖ) كٙتا٪تائة كثبلثُت سبع سنة يف تويف

  

                                                           

 (ِِٗ/ ِ(، الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ُِٓ/ ّانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ُ)
نة مشهورة باليمن مدي، كىي بو إاٌل  تعرؼ فبل الوادم اسم عليها غلب مثٌ  اٟتصيب ٢تا يقاؿ مدينة بو كاد اسم (ِ)

تقع مدينة زبيد على ك،  (ُُّ/ ّمعجم البلداف ) إليها ٚتع كثَت من العلماء. انظر:، ينسب أحدثت يف أيٌاـ
، كٯتتد من عدف جنوبان حىت حدكد اليمنم ٭تتل القسم الغريب من الذ سهل هتامةموقع متوسط من 

كم" بإتاه اٞتنوب الغريب، كما   ِّّمة صنعاء ْتوايل "مشاالن، كتبعد عن العاص ا١تملكة العربية السعودية
  .كم" بإتاه الشماؿ الغريب  ُُْٔتوايل " تعزتبعد عن مدينة 

 (ٖٓ/ ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (ّ)
(، األعبلـ ُِّ/ ٗ(، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب )ٖٔ/ ْبن قاضى شهبة )انظر: طبقات الشافعية ال (ْ)

 (.ُُّ/ ُللزركلي )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2


 بابن المقرئ التعريف                  الدرادة                                                                             المقدمة

 

ُٗ 

  المطلب الثاني: نشأتو

 يف كبرع فيها تفقهو فأكمل زبيد إىل انتقل مثكتعلم الفقو فيها،  نشأ، كهبا حسُت بأبياتكلد 
، ا١تنطوؽ يف كبرز ،كا١تنثور ا١تنظـو يف كالفقو كاألدب، كبرز العربية  فربع النظم كمعاين كا١تفهـو

ككانت لو قر٭تة مطاكعة، ، كالعاـ ا٠تاص عند حظ مث لو كصار اليمن ملوؾ عليو كأقبل ، فيو
كاشتهر شعره، فعلم بذلك كالده فكتب إليو ينهاه عن االشتغاؿ بغَت علم الشرع، كعاتبو 

ا ٭تثو فيها على طلب العلم على ىجره لو، ككتب إليو شعران يف القصيدة ا١تعركفة اليت أك٢ت
الشريف كيًتؾ الشعر كيصل كالديو، فامتثل أمر كالده، كترؾ االشتغاؿ بقوؿ الشعر، ككاصل 

 اجملاىدية تدريس توىل ، مث بالتدريس فقدكالديو ككقف عند٫تا، كاجتهد بطلب العلم الشرعي
 العلم مبلزمة على كاستمرٌ  ،الببلد سائر يف ذكره كانتشر كاستفاد فأفاد ،بزبيد كالٌنظامية بتعز

 .(ُ)كاإلقراء كالتصنيف

  

                                                           

 ( الضوء البلمع ألىلٖٓ/ ْ(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )ُِٓ/ ّانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ُ)
ذرات الذىب يف أخبار من ذىب (، شَِّ(، طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص: ِِٗ/ ِالقرف التاسع )

(ٗ /ُِّ.) 
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 المطلب الثالث : شيوخو

 :كمنهمتلقى العلم على كبار علماء اليمن، 

 ،تابيكالده: أبو بكر بن عبد اهلل بن إبراىيم بن علي بن عطية الشَّاكرم، قرأ عليو بأ  (ُ
 (ُ) طرفا من العلم

الرَّٯتًيِّ  عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بكر اٟتثيثي ٤تمد بن علي بن عبد اهلل :الرٯتي اٞتماؿ (ِ
، بعد انتقالو إىل ا١تهذبابن ا١تقرئ:  عليو قرأ. ىػ(ِٕٗ، )ت التنبيو شارح الشَّافعي،

 (ِ)زبيد
 زبيد نزيل الشرجي عمر بن أٛتد بن بكر أيب بن اللطيف عبد: الشرجي اللطيف عبد (ّ

 كشرح بيت ألف يف بابشاد ابن مقدمة كنظم الفقو، يف مشاركان  العربية يف عارفان  كاف
 .(ّ)أخذ عنو العربية .ق(َِٖ)ت ، اإلعراب ملحة

 يف جيدة معرفة لو ككانت، عا١تا كاف،الكاىلي ٤تمد بن اهلل عبد الدين عفيف: الكاىلي (ْ
 كاشتغل كمشائخو نظرائو من معرفتهما يف نظَت لو يوجد يكاد ال كا١تهذب التنبيو

 (ْ) ق(َُٖ، )ت: إب مدينة يف كالفتول بالتدريس
 .(ٓ): أخذ عنو العربيةزكريا بن ٤تمد (ٓ

  

                                                           

 ( كمل أقف على ترٚتة لوَِّانظر: طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص:  (ُ)
(، شذرات ِِٗ/ ِ( الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ٖٓ/ ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (ِ)

 (ٓٓٓ/ ٖ( ك)ُِّ/ ٗالذىب يف أخبار من ذىب )
 (ِِٗ/ ِ(، الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ُُِ/ ِانظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ) (ّ)
 (ُِّ/ ٗ(،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب )ٕٖانظر: طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص:  (ْ)
 ( كمل أقف على ترٚتة لو.ِِٗ/ ِانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ٓ)
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 . تالميذه المطلب الرابع :

 تتلمذ على يده الكثَت من العلماء كمنهم:

)تويف بعد سنة  مدرسا فقيها افك بدر الدين حسن بن علي بن عبد الرٛتن ا١تلحاين،  (ُ
(ُ)ىػ(َِٖ

  
 العلـو يف كقتو أئمة من ٚتاعة على قرأ شرؼ الدين إٝتاعيل بن إبراىيم البومة الزبيدم،  (ِ

 يف الرئاسة إليو انتهت لذلك ٤تققا فكاف كالتصريف النحو معرفة عليو كغلب اشتهر مث
(ِ) ىػ(ّٕٖ)ت: سنة  زبيد مدينة ىلأ من ٚتاعة يده على كٗترج كأفىت فدرس كقتو

 

عفيف الدين عثماف بن عمر بن أيب بكر بن عبد اهلل الناشرم الشافعي، كاف فقيها   (ّ
 ىػ(ْٖٖ)ت: سنة  .مسودة عنو مات ٣تلدين يف كاإلرشاد اٟتاكم شرح مقرئا، 

(ّ)
 

الكناين  حجرأبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمَّد بن ابن حجر العسقبلين:  اٟتافظ  (ْ
 . (ْ)بذلكر جصرَّح اٟتافظ ابن حق( كما ِٖٓ. )تالعسقبلين

 منتقي الدين عمر بن ٤تمد بن معيبد السراج، أبو حفص األشعرم، الشهَت بالفيت،  (ٓ
 كتبا كصنف كأفىت درسه، ك فأجاز  كقتو أئمة من غَته على كقرأ. أبيو لقب كىو الفتوة
مهمات ا١تهمات اختصر فيها ا١تهمات ، ك ا١تهمات على ا٠تفيات النكيتات منها

 (ٓ) ىػ(ٕٖٖ)ت: سنة  لؤلسنوم

 كالركض اإلرشاد وعن أخذ ٚتاؿ الدين ٤تمد بن عمر الفارقي الزبيدم الشافعي،  (ٔ
  .(ٔ) ىػ(ّٖٗ)ت: سنة  للفيت رفيقا، كاف كغَت٫تا

                                                           

 (ْْات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص: انظر: طبق (ُ)
 (َِٗ(، طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص: ِٖٗ/ ِانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ِ)
 (ُُٓ(، طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص: ُّْ/ ٓانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ّ)
 (ِٗٔ/ ٖ( ، الضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ُِٓ/ ّ)إنباء الغمر بأبناء العمر  (ْ)
 (ُّْ(، طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص: ُِّ/ ٔانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ٓ)
 (ِٗٔ/ ٖانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ٔ)
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 ومذىبو الفقهي المطلب الخامس :عقيدتو

 عقيدتو:

على عقيدة أىل السنة كاٞتماعة؛ كيشهد لذلك مواقفو ضد  -رٛتو اهلل–كاف ابن ا١تقرئ 
 ا١تبتدعة كمناقشتهم كرد شبههم، كمن ذلك: 

 حجة بلغ ٔتا كدفعهم األبصار عليهم فعميت (ُ)عريب ابن أتباع ناظر قاؿ ابن قاضي شهبة: "
 .(ِ)"الواحد الصمد تنزيو إىل مشَتا القصائد غرر فيهم كلو اإلنكار يف

 .(ّ)ؾ"معار  متبعيو كبُت كبينو كأتباعو عريب ابن ٨تلة ينكر ككاف  كقاؿ الشوكاين: "

 واكسب أموا٢تم أخذكاك  حصوهنم من كأخرجوىم الرافضة قصدكاك١تا اجتمع أىل كصاب ك 
 ،إلقدامهم على ما فعلوا من غَت إنذار كال استتابة ؛أنكر عليهم ذلكبذلك ف علم، ذراريهم

أنو إذا صح ما نسب إىل الرافضة كجب إنذارىم كاستتابتهم فإف تابوا  ها:حاصل كأنشأ رسالة
 .(ْ)"كإال أجرم عليهم ما يستحقوف من األحكاـ ا١تعركفة على القاعدة الشرعية

 مذىبو الفقهي:

مصنفاتو فإف كاف على ا١تذىب الشافعي، -:-ابن ا١تقرئ  كيتضح ٦تا ال شك فيو أف 
دالة على ذلك كمنها ىذا ا١تنت، ككذلك تفقَّو على عدد من علماء يف الفقو الشافعي الفقهية 

 الرٯتي كالكاىلي.كاليمن من أصحاب ا١تذىب الشافعي  

  

                                                           

بن علي بن ٤تمد الطائي. صويف، متكلم، فقيو، لو عدة مصنفات، منها: جامع األحكاـ يف  ابن عريب:٤تمد  (ُ)
. انظر: شذرات ّٕٔىػ، كتويف بدمشق سنة َٔٓمعرفة اٟتبلؿ كاٟتراـ. كلد ابن عريب يف مرسية باألندلس سنة 

 ( . ُّٕ/ْ(، الوايف بالوفيات )  َُٗ/ٓالذىب ) 
 (ٖٓ/ ْ)طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  (ِ)
 (ُْْ/ ُالبدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع ) (ّ)
 (ّٓانظر: طبقات صلحاء اليمن = تاريخ الربيهي )ص:  (ْ)
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 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو المطلب السادس:

فقد كانت ، كالذكاء لقد برع ابن ا١تقرئ يف كثَت من فنوف العلم كا١تعرفة، كعرؼ بالعلم كالفهم
مكانة عالية، كمنزلة رفيعة بُت علماء عصره، كمن تتبع ما كيًتبى عنو تبُت لو ما ٭تظى بو لو 

كقد اعتٌت  تهاد يف ا١تذىب الشافعي،٦تا يبُت أنو بلغ مرتبة االج من مكانة كعلو شأف،
 .العلماء كطبلب العلم ٔتؤلفاتو

 كاألدب، كالعربية الفقو يف مهرقاؿ ابن حجر: " ثٌت عليو العلماء ٔتا ييبُت مكانتو العلمية:كأ
 رموز من ٮترج الفقو، غَت علـو أربعة على يشتمل الشرؼ، عنواف ٝتاه الفقو يف كتابان  كٚتع

 مرة كل كيف كٙتا٪تائة، ست سنة يف مث ٙتا٪تائة سنة يف بو اجتمعت الوضع، عجيب ا١تنت يف
 .(ُ)"كاإلقباؿ الزائد الود منو يل ٭تصل

 بعض يل كقاؿ، فيو فمهر النظم عاىنمك  كالعربية الفقو يف مهرقاؿ ابن قاضي شهبة: "
 .(ِ)"األدب علـو يف القرين كمنقطع اٟتسب يف العرنُت شامخ ا١تتأخرين

مدققان مشاركان يف كثَت من العلـو  فقيهان ٤تققان باحثان كاف ا٠تزرجي: ) ا١توفقفقد قاؿ 
كاالشتغاؿ با١تنثور كا١تنظـو إف نظم أعجب كأعجز كإف نثر أجاد كأكجز فهو ا١تربز على 

 .(.ّ) أترابو كا١تقدـ على أقرانو كأصحابو (

نطق كاألصوؿ كذك يدو طوىل يف )كاٟتاصل أنو إماـ يف الفقو كالعربية كا١ت كقاؿ عنو الشوكاين:
األدب نظمان كنثرا كمتفرد بالذكاء كقوة الفهم كجودة الفكر كلو يف ىذا الشأف عجائب 

(ْ)رائب ال يقدر عليها غَته(غ
.. 

                                                           

 (ُِٓ/ ّإنباء الغمر بأبناء العمر ) (ُ)
 ( ٖٓ/ ْطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (ِ)
  ُِّ/ُالضوء البلمع لشمس الدين السخاكم  (ّ)
 ُّْ/ُالبدر الطالع   (ْ)
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 المطلب السابع:آثاره العلمية

كىو مطبوع ، ، كىو شرح لئلرشاد، كىو أكؿ شركح اإلرشاد، كىو (ُ)إخبلص الناكم  (ُ
اث اإلسبلمي بوزارة األكقاؼ ّتطبعتو ٞت  قُِْٗمهورية مصر العربيةسنة ) نة إحياء الًت 

 .(ـََِٖ –
 اإلرشاد، كيعرؼ بإرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم، كسيأيت الكبلـ عنو.  (ِ
كىي نظم يف أحكاـ دماء  .(ّ)، ٥تطوط(ِ)بديعة، نظمها على ٪تط بديعة العز ا١توصلي  (ّ

 اٟتج
 (ْ)اليمن تاريخ (ْ
 .(ٓ)ديواف شعر (ٓ
 .(ٔ)الذريعة إىل نصر الشريعة  (ٔ
 (ٕ)العربية الطائفة على لردا (ٕ
، كفيو اختصر ركضة الطالبُت للنوكم، كىو (ٖ)ركض الطالب كهناية مطلب الراغب  (ٖ

 ق.ُّْْمطبوع، بتحقيق: خلف مفضي، طبعة: دار الضياء بالكويت، عاـ: 
، كيشتمل على أربع (ٗ)عنواف الشرؼ الوايف يف الفقو كالتاريخ كالنحو كالعركض كالقوايف  (ٗ

 مطبوع، طبعة: عامل الكتب.علـو غَت الفقو، كىو 
 

                                                           

 (.ُِٔ/ُانظر: ىدية العارفُت ) (ُ)
 (.ِِّ/ٗ(، كشذرات الذىب )ِّٗ/ِانظر: الضوء البلمع ) (ِ)
 (.ُّْٓيوجد منو نسخة يف مكتبة جامع الزيتونة بتونس برقم:)  (ّ)
 (َُّ/ ُانظر: كشف ) (ْ)
 قَُّٓبعة ٩تبة االخيار با٢تند كىو مطبوع ٔتط (.ِِٔ/ِ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ُُّ/ُانظر: األعبلـ ) (ٓ)
 (ِِّ/ ٗ(، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب )ُِٔ/ُانظر: ىدية العارفُت ) (ٔ)
 (ِٓٗ/ ِانظر: الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ) (ٕ)
 (.ُِّ/ٗ(  كشذارت الذىب )ٖٓ/ْانظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة ) (ٖ)
 (.ٖٓ/ ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (ٗ)
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، كىي شرح لبديعتو، ا١تسماة بكشف األستار عن (ُ)الفريدة اٞتامعة للمعاين الرائعة (َُ
 .(ِ)أحكاـ دماء اٟتج كاالعتمار، ٥تطوط

 .(ّ)القصيدة التَّائية يف التَّذكَت  (ُُ
 .(ْ)كتاب يف مسألة ا٠تبلؼ يف ا١تاء ا١تشمَّس  (ُِ
 .(ٓ)النظم الرائق، كالنثر الفائق  (ُّ
 .(ٔ)مرتبىة اٍلويجيود كمنزلة الش هيود (ُْ

                                                           

 (.ُِٔ/ُ(، كىدية العارفُت )ِِّ/ٗانظر: شذرات الذىب ) (ُ)
(، كما يوجد نسخة يف معهد ا١تخطوطات العربية ُْٗٗيوجد منو نسخة يف مكتبة اٞتامع الكبَت بصنعاء برقم: ) (ِ)

 (.َٓ،ْٗبالقاىرة، برقم: )
 (.ِِٔ/ِ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ُِٔ/ُانظر: ىدية العارفُت ) (ّ)
 (َّْ(، كطبقات صلحاء اليمن )صُِٓ/ّانظر: إنباء الغمر ) (ْ)
 (.ِِّ/ٗانظر: شذرات الذىب ) (ٓ)
 (.ُِٔ/ُانظر: ىدية العارفُت ) (ٔ)
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 :المبحل الثاني

في مدالك  )إرذاد الغاوي: نبعة رن كتاب
 الحاوي(

 :وفيو ستة مطالب

   أ٫تية الكتاب : ولاأل

 مكانتو عند العلماء كعند أىل ا١تذىب :الثاني

 منهج ا١تؤلف يف الكتاب الثالل:

 التعريف بأىم شركح اإلرشاد : الرابع

  مصادر ا١تؤلف يف الكتاب : الخامس

 نبذة عن اٟتاكم كمؤلفو : الدادس
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 كتاب الرشادأىمية   المطلب األول :
كتاب نفيس يف فركع الشافعية، رشيق العبارة، حلو   كتاب إرشاد الغاكم يف مسالك اٟتاكم:

الكبلـ، يف غاية اإل٬تاز مع كثرة ا١تعاين، كقد أكجز ا١تصنف يف ىذا االختصار غاية اإل٬تاز، 
كتاب اٟتاكم اختصره مؤلفو من  يعترب من أىم الكتب ا١تعتربة يف ا١تذىب الشافعي، حيث ك 

ز كال أعجز من اٟتاكم، كمل يصنَّف قبلو ؛ حيث مل يكن يف ا١تذىب مصنَّف أكج(ُ)الصغَت
كالعزيز كما ىو ظاىر شرح لكتاب (ّ)، كىو ٥تتصر من كتاب العزيز بشرح الوجيز(ِ)مثلو

(ْ)الوجيز
كالوسيط كما صرح مؤلفو ىو ٥تتصر ب، يف ا١تذى الذم اختصره من كتابو الوسيط 

إماـ اٟترمُت، ا١تسمى اختصره من كتاب شيخو ط، كالبسيط من كتابو اآلخر ا١تعركؼ بالبسي
 .(ٓ)بنهاية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب

ا١تصنَّفة يف ا١تذىب كىذه السلسلة من الكتب ا١تذكورة ىي ما عليو مدار كثَت من الكتب 
.الشافعي

                                                           

 لئلماـ عبدالغفار القزكيٍت( ُ)
 (.ُِ/ُ( انظر: إخبلص الناكم )ِ)
 لئلماـ الرافعي( ّ)
 لئلماـ الغزايل (ْ)
 (ّٕمعرفة رموز ا١تنهاج ص: )(، سلم ا١تتعلم احملتاج إىل ُٕانظر: ٥تتصر الفوائد ا١تكية ص: ) (ٓ)
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 وعند أىل المذىب مكانتو عند العلماء المطلب الثاني:

أىم ا١تراجع الفقهية عند الشافعية خاصة، كلعل من أىم من ترب كتاب إرشاد الغاكم يع
 األسباب الدالة على علو مكانتو ما يلي:

 مكانة ا١تؤلف كعلو منزلتو العلمية. أولا:
 .-اٟتاكم الصغَت-كونو ٥تتصران ألحد أىم كتب ا١تذىب   ثانياا:
 .أف ا١تشتغلُت بالفقو الشافعي كانت ٢تم عناية كبَتة هبذا ا١تختصر ثالثاا:
 كما سيأيت.  اىتماـ العلماء هبذا الكتاب رابعاا:

العناية ْتفظ ىذا الكتاب يف أكؿ الطلب، ككاف الرجاؿ كالنساء ٭تفظونو كيرددكنو  خامساا:
، ككاف آخر السلم الفقهي ألبناء ا١تدرسة الشافعية يف أعما٢تم اليومية كيف كقت اٟتصاد

 .(ُ)بزبيد
 ثناء العلماء عليو، كمن ذلك: سادساا:

قد حفَّو اهلل منو بعناية  ابن حجر ا٢تيتمي يف مقدمة شرحو ىذا: "فكتاب اإلرشاد قاؿ
القبوؿ، كأٖتف مؤلفو اإلماـ ا١تدقق شرؼ الدين إٝتاعيل بن ا١تقرئ بتحقيق ا١تأموؿ، ككيف 
ال، كقد استودعو من أسرار اإل٬تاز ك٥تبآت األلغاز ما أعجز من بعده من االرتقاء إىل مدارج  

، كتزاٛتت الفضبلء على اقتناص مثيَّ عمَّ االنتفاع بو شرقان كغربان  ،كمالو، كالنسخ على منوالو
 (ِ)فوائده عجمان كعربان"

 يف الكبلـ حلو العبارة رشيق الشافعية فركع يف نفيس كتاب كىوكقاؿ اإلماـ الشوكاين: "
 علماء بو كاشتغل اآلفاؽ يف طار كقد ٣تلدين يف كشرحو ا١تعاىن كثرة مع اإل٬تاز غاية

 .(ّ)"منهم ٚتاعة كشرحو األقطار يف الشافعية

                                                           

 (.ْٕ( انظر: مقدمة ٖتقيق اإلرشاد ص: )ُ)
 (.ْٓأ(، مقدمة ٖتقيق اإلرشاد ص: )ُ/ؿُ( انظر: مقدمة اإلمداد )ِ)
 (ُّْ/ ُ( انظر: البدر الطالع )ّ)
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 منهج المؤلف في الكتاب المطلب الثالث :

قاؿ ابن ا١تقرئ يف مقدمة كتابو: " كبعد، فهذا ٥تتصر حول ا١تذىب نطقا كضمنا، ٜتيص 
الذم فتح يف االختصار بابا مغلقا،  (اٟتاكم)من اللفظ، بطُت من ا١تعٌت. اختصرت فيو 

كارتقى فيو الرتبة اليت ال ترتقى، كقلَّلتي لفظو فتقلَّل، كسهَّلتي عويصو فتسهَّل، كأكضحتي من 
عبارتو ما أشكل، كزدتي فيو كثَتا ٦تا أ٫تل، كقطعتي ٓتبلؼ ما قطع بو من الوجوه اليت ال 

. أسأؿ ا ، كأصحَّ كأظهرى هلل أف ينفع بو الطالب، كأف يوجو إليو تستعمل، فصار أقلَّ كأكثرى
 .(ُ)رغبة الراغب، آمػػُت"

                                                           

 (.ٕٓ( اإلرشاد ص: )ُ)



 بكتاب اإلرذاد التعريف                                    المقدمة                                             الدرادة

 

َّ 

 التعريف بأىم شروح اإلرشاد المطلب الرابع :

اعتٌت فقهاء الشافعية باإلرشاد عناية عظيمة من جوانب عدة، منها شرح ىذا الكتاب، كفيما 
 :لشركح لبعض ىذه ايلي ذكر 

ىػ(، ّٕٖإخبلص الناكم، تأليف: شرؼ الدين إٝتاعيل بن ا١تقرئ، ا١تتوىف يف سنة ) (ُ
 كىو مطبوع.

بن علي  ، تأليف: الكماؿ ٤تمد بن ٤تمد بن أيب بكر(1)اإلسعاد بشرح اإلرشاد (ِ
ىػ(، كىو ٤تقق يف رسائل َٔٗا١تقدسي الشافعي، ا١تعركؼ بابن شريف، ا١تتوىف سنة )

 علمية باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة.
اإلمداد بشرح اإلرشاد، تأليف: شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيتمي، ا١تتوىف  (ّ

 ىػ(، كىو الكتاب ا١تعٍت بالتحقيق.ْٕٗسنة )
: تأليف: ٤تمد بن ٤تمد بن إبراىيم بن ٤تمد العدين، (2)يف شرح اإلرشاد البحر الوقاد (ْ

، ا١تتوىف سنة )  ىػ(.ّٖٗا١تعركؼ بابن الصاـر
سنة  بن أٛتد السيد الشريف، ا١تتوىفشرح اإلرشاد للشيخ بدر الدين عبدالرحيم  (ٓ

 .(3)ق(، شرح قطعة من اإلرشادّٔٗ)
شرح اإلرشاد، تأليف: ٤تمد بن عبدا١تنعم بن ٤تمد بن عبدا١تنعم اٞتوجرم، ا١تتوىف سنة  (ٔ

 . (5) ، كىو ٥تطوط(4)ىػ(ٖٖٗ)

                                                           

 (.ِِِ/ِ(، كىدية العارفُت )ْْ/َُ(، كشذرات الذىب )ُّٖ/ِاألنس اٞتليل )( انظر: ُ)
 (.َِْ/ٖ(، كمعجم ا١تؤلفُت )َُٗ/ِ(، كىدية العارفُت )َِْ/ِ( انظر: البدر الطالع )ِ)
 (.ْٖٔ/َُ( انظر: شذرات الذىب )ّ)
(، ُِِ/ِية العارفُت )(، كىدُِٓ/ٔ(، كاألعبلـ )َُِ/ِ(، كالبدر الطالع )ُِْ/ٖ( انظر: الضوء البلمع )ْ)

 (.َِٔ/َُكمعجم ا١تؤلفُت )
(، كيف ا١تكتبة ا١تركزية ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن ُْْٖ( يوجد منو نسخة يف معهد ا١تخطوطات العربية بالكويت برقم:)ٓ)

 (.ِْٗٔسعود اإلسبلمية بالرياض برقم:)
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سنة  شرح للشيخ عبدالرحيم بن عبدالرٛتن بن أٛتد العبادم العباسي، ا١تتوىف (ٕ
 .(1)ىػ(ّٔٗ)

ىػ(، َُٕٔة )شرح للشيخ عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل بن أيب بكر باقشَت، ا١تتوىف سن (ٖ
 .(2)شرح اإلرشاد كالتـز فيو ذكر خبلؼ التَّحفة كالنِّهاية كا١تغٍت، لكنو مل يتمو

ىػ(، لو شرح على ْٖٖشرح للشيخ عثماف بن عمر بن أيب بكر الناشرم، ا١تتوىف سنة ) (ٗ
 . (3)اإلرشاد يقع يف ٣تلدين يقاؿ أنو بلغ فيو إىل أثناء الصداؽ

ىػ(، ذكر ٖٕٖبن ٤تمد البليسي، ا١تتوىف سنة )شرح للشيخ عمر بن أٛتد بن ٤تمد  (َُ
 . (4)السخاكم أنو شرح غالب اإلرشاد

ىػ(، قاؿ ٖٖٗشرح للشيخ ٤تمد بن خليل احملب البصركم الدمشقي، ا١تتوىف سنة ) (ُُ
السخاكم:" ككتب قطعة على اإلرشاد كا١تنهاج، بل أفرد شركحان ثبلثة على فرائض 

 .(5)اإلرشاد"
بن أيب بكر بن علي بن مسعود القدسي ا١تتوىف سنة شرح للشيخ ٤تمد بن ٤تمد  (ُِ

 . (6) ىػ(َٔٗ)
شرح للشيخ مصلح الدين ٤تمد بن صبلح بن جبلؿ ا١تلتوم األنصارم السعدم  (ُّ

 ، مفقود.(7)ىػ(ٕٗٗالعبادم، ا١تتوىف سنة)

                                                           

 (.ّٔٓ/ُانظر: ىدية العارفُت )(ُ) 
 (.ّْ/ّ( انظر: خبلصة األثر )ِ)
 (.ِٓٔ/ٔ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ُّْ/ٓانظر: الضوء البلمع ) (ّ)
 (.ِٕٓ/ٕ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ِٕ/ٔ( انظر: الضوء البلمع )ْ)
 (.ِّٕ/ٕ( انظر: الضوء البلمع )ٓ)
 (.ََِ/ُُ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ِّْ/ِ(، كالبدر الطالع )ُْ(، كالنور السافر )صْٔ/ٗ( انظر: الضوء البلمع )ٔ)
(، كىدية العارفُت ُٗٔ/ٔ(، كاألعبلـ )َٗٓ/َُ(، كشذرات الذىب )ٗٔ/ُظنوف )( انظر: كشف الٕ)
 (.ّٗ/َُ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ُِٓ/ِ)
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فتح اٞتواد بشرح اإلرشاد، تأليف: شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيتمي،  (ُْ
 ، كىو أصغر من اإلمداد، مطبوع.ىػ(ْٕٗا١تتوىف سنة )

الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد، تأليف: كماؿ الدين موسى بن زين العابدين ابن أٛتد  (ُٓ
ىػ(، كىو كتاب كبَت شرح فيو اإلرشاد يف ٨تو ِّٗبن أيب بكر الرداد، ا١تتوىف سنة )

كلو ، (1)أربع كعشرين ٣تلدان، كىو كتاب جليل يف كثرة اٞتمع كالفوائد، كىو ٥تطوط
 . (2)صغَت لكنو مل يظهر

  

                                                           

(، كيف ا١تكتبة األزىرية برقم:) ٖٓٓمنو نسخة يف مركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية برقم: )توجد ( ُ)
 (. ّْٓٗٗ، صعايدة َِّْ

(، معجم ا١تؤلفُت ُْٖ/ِ(، كىدية العارفُت )ُٕٕ/َُ(، كشذرات الذىب )َُٖ( انظر: النور السافر )صِ)
(ُّ/ّٗ.) 
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 مصادر المؤلف في الكتاب الخامس : المطلب

يتضح من خبلؿ الشرح، بعض مصادر ابن ا١تقرئ؛ حيث صرح بذلك ابن حجر يف بعض 
 ، كمن أىم ىذه ا١تصادر:(ُ)زيادات ابن ا١تقرئ على اٟتاكم

 ْتر ا١تذىب للركياين، مطبوع (ُ
ق(، حقق جزء منو يف ْٖٕتتمة االبانة للمتويل: عبدالرٛتن بن ٤تمد ا١تأموف )ت (ِ

 جامعة أـ القرل
 ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت للنوكم، مطبوع. (ّ
 العزيز شرح الوجيز للرافعي، مطبوع (ْ
 فتاكل البغوم، مطبوع  (ٓ
 )ىػْْٖ، )ت:٤تمد بن عبد الواحد بن عمر، الدارمي كتاب االستذكار للدرامي   (ٔ

[ صعايدة َِِْتوجد نسخة غَت مكتملة منو يف ا١تكتبة األزىرية برقم ]٥تطوط 
ّّٗٗٓ 

 هناية ا١تطلب لئلماـ اٞتويٍت، مطبوع. (ٕ
  

                                                           

القاضي يف ا١تسألتُت  (كشاكرى : ")جاء يف أركاف النكاح يف سياؽ الكبلـ عن تزكيج اجملنوف كاجملنونة حاؿ فقد أصلو ( ُ)
خطأ! اإلشارة المرجعية غير  ِٖٗانظر: ص: ". بقيد زاده تبعا ١تا صححو الركياين .لكل منهما يف تزك٬تو (اقريبن )

 معّرفة.
ة أك األمة: )حراـ(؛ ألنو ليس ٤تل استمتاعو. )كنظره( أم: الدبر، من الزكجيف الكبلـ مسائل النظر:  كيف موضع آخر

 ْْٖ". انظر: ص: كىذا من زيادتو تبعا للدارمي-
تبعا -كىخرج بتقييده من زيادتو  يف الكبلـ عن اشًتاط الزكجة عدـ كطء زكجها ٢تا حاؿ كوهنا قادرة: " كيف موضع آخر
 َْٗانظر: ". : : بالقادرة: ا١تيئوس من احتما٢تا الوطء مطلقا-لفتاكل البغوم

كالتقييد ٔتا ذكر من زيادتو، تبعا ١تا يف الركضة كىأصلها، كنص عليو يف  كيف الكبلـ عن التفريق بُت األمة ككلدىا قاؿ: "
 ّٖٓ". األـ
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 نبذة عن الحاوي ومؤلفو وشروحو المطلب السادس :

م كتب ا١تذىب الشافعي كأجلها كأنفسها كأٚتعها؛ حيث ىيعد كتاب اٟتاكم الصغَت من أ
ختصر أىم كتب ا١تذىب كىو الشرح الكبَت؛ ك٢تذا اعتٌت بو العلماء كطلبة العلم كاشتغلوا ا

 .ْتفظو، كعكفوا على خدمتو بُت شارح لو كناظم كمعًتض كمنكت ك٥تتصر

 كقد أثٌت عليو العلماء:

كيقوؿ ابن ا١تقرئ : " كمل يكن يف ا١تذىب مصنف أكجز كال أعجز من اٟتاكم لئلماـ عبد 
الغفار القزكيٍت فإنو كتاب ال ينكر فضلو كال ٮتتلف اثناف يف أنو ما صنف قبلو مثلو ، كلقد 

 . (ُ)أبدع الشيخ يف تأليفو ، كأغرب يف تصنيفو كترصيعو "

 .(ِ)ك؛ إذ مل يسبق مؤلفو إىل مثلو"يقوؿ ابن حجر: "فهو عدًن النظَت يف ذل

كيقوؿ ابن ا١تلقن : " فإفَّ كتاب اٟتاكم الصَّغَت ... من أعظم الكتب كأجٌلها كأنفسها 
 .(ّ)كأرفعها كأٚتعها كأفصحها كأعجزىا "

 المؤلف:

أحد األئمة ىو ٧تم الدين عبد الغفار بن عبد الكرًن بن عبد الغفار القزكيٍت نسبة إىل قزكين 
ق  ٓٔٔداين . تويف بقزكين سنة لو اليد الطوىل يف الفقو كاٟتساب كحسن االختصار  األعبلـ

 .(ْ). لو مصنفات منها : اٟتاكم ، اللباب ، العجاب شرح اللباب، جامع ا١تختصرات

  

                                                           

 (  ٕ/ُ( إخبلص الناكم )ُ)
 (ُُ/ُفتح اٞتواد ) ِ)

 (ٓٓ( انظر : مقدمة  ٤تقق كتاب اٟتاكم الصغَت الدكتور صاحل اليابس ص: ) ّ)
 (ُّٕ/ ِ(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )ِٕٕ/  ٖ( انظر : طبقات الشافعية للسبكي ) ْ)
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 شروح كتاب الحاوي

 ، كمن أ٫تها:(ُ)شركحات اٟتاكم كثَتة

مصباح اٟتاكم كمفتاح الفتاكل شرح للشيخ ضياء الدين عبدالعزيز بن ٤تمد الطوسي،  (ُ
 .(ِ)(قَٕٔ)ت:

شرؼ الدين ىبة اهلل بن عبدالرحيم بن البارزم اٟتموم، ا١تتوىف سنة : لمفتاح اٟتاكم (ِ
تيسَت الفتاكل يف ٖترير اٟتاكم، كآخر  توضيح اٟتاكم كلو أيضان ، كلو أيضا: ىػ(ّٖٕت:)

، ككذلك توضيح (ْ)، كاألخَت منها ٥تطوط(ّ)الفتاكل من كتاب اٟتاكم اٝتو إظهار
 .(ٓ)اٟتاكم

 .ىػ(ٓٔٔط ا١تصنِّف، ا١تتوىف سنة )يب عبداهلل ٤تمد سب: أل(ٔ)الكايف يف حل اٟتاكم (ّ
 .(ٕ)٥تطوط

ل ىػ(، كمل يكمْٕٔفخر الدين أٛتد بن اٟتسن اٞتاربردم، ا١تتوىف سنة )ا٢تادم: ل (ْ
 .(ٗ)٥تطوط كىو ،(ٖ)الشرح

                                                           

الظنوف أكثر من ثبلثُت شرحا للكتاب. انظر: كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ( ذكر صاحب كشف ُ)
(ُ /ِٔٔ) 
(. كللمخطوط كما جاء يف مقدمة ٖتقيق اٟتاكم َِٔ/ٓ(، معجم ا١تؤلفُت )ِٕٔ/ُ( انظر : كشف الظنوف )ِ)

لثالث نسخة بدار الكتب ( باسم شرح اٟتاكم الصغَت، كللجزء آَٖٓ( نسخة يف ا١تكتبة الربيطانية برقم )ّٔص: )
 (.َّٖا١تصرية بالقاىرة برقم )

 (.ُّٗ/ُّ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ِٕٔ/ُانظر: كشف الظنوف )(ّ) 
فقو شافعي(، كيف مكتبة أٛتد  ِّٓ، ِِِٔيوجد منو عدة نسخ منها: يف ا١تكتبة الظاىرية بدمشق برقم )(ْ) 

 (.ُّّة بالعراؽ رقم: ) ت/(، كيف مكتبة األكقاؼ بالسليمانيِّْالعطاس باليمن برقم:)
 (.ُُْيوجد منو نسخة يف معهد ا١تخطوطات العربية بالقاىرة برقم:) (ٓ)
 (.ُٖٕ/َُ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ِٕٔ/ُانظر: كشف الظنوف )(ٔ) 
(، كنسخة يف ا١تكتبة األزىرية بالقاىرة ِّّٖيوجد منو نسخة يف مكتبة ا١تخطوطات بالكويت برقم:)(ٕ) 

 .(ُِِّٔ/ ِِْٗبرقم:)
(، ُُُ/ُ(، كاألعبلـ )ْٕ/ُ(، كالبدر الطالع )ِٕٔ/ُ(، ككشف الظنوف )ُِْ/ُانظر: الدرر الكامنة )(ٖ) 

 (.ُٖٗ/ُكمعجم ا١تؤلفُت )
 (.ّْٖ( ، كأخرل برقم:) ٖٗٓيوجد منو نسخة يف أسطنبوؿ برقم:) (ٗ)
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سراج الدين عمر بن علي بن ا١تلقن، : ل(ُ)خبلصة الفتاكل يف تسهيل أسرار اٟتاكم (ٓ
 .(ّ)كلو أيضا: ٖترير الفتاكم الواقعة يف اٟتاكم .(ِ)ىػ(، ٥تطوطَْٖت:)

يب عبداهلل ٤تمد الناشرم اليمٍت أل :(ْ)إيضاح الفتاكل يف النكت ا١تتعلقة باٟتاكم (ٔ
 .(ٓ)ىػ(، ٥تطوطْٕٖت:الشافعي، )

ق(، ِٖٖٔترير الفتاكم: لويل الدين أيب زرعة أٛتد بن عبدالرحيم العراقي الشافعي )ت: (ٕ
ق.ُِّْكىو مطبوع بتحقيق عبدالرٛتن فهمي ٤تمد الزككام، دار ا١تنهاج 

                                                           

 (.َٖٓ/ُ(، كالبدر الطالع )ِٕٔ/ُانظر: كشف الظنوف )(ُ) 
(، كيف معهد ا١تخطوطات ُ/ُّٓنها: يف دار الكتب ا١تصرية اٞتزء األكؿ كالثاين برقم:) يوجد منو عدة نسخ م(ِ) 

 (. ِّْٕ/َْٖ(، كيف ا١تكتبة األزىرية برقم)ُّٕ-ُِٕبالقاىرة برقم:)
( كمنها صورة يف معهد البحوث ّتامعة اـ القرل سجلت ِِْٖ/ُٔيوجد منو نسخة يف مكتبة األزىرية برقم )(ّ) 

 (ٖٔ( فقو شافعي.  ينظر مقدمة ٖتقيق اٟتاكم ص: )َِْكم برقم )باسم تصحيح اٟتا
 (.ُٕ/ُِ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ِٕٔ/ُكشف الظنوف )(ْ)
 (. ُْٕٖٕ -ُُْٖٕيوجد منو نسخة ٔتركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض برقم: )ب(ٓ) 
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 يالفصل الثان
 وكتابه: ،العالمة ابن حجر الكيتمي

 ) اإلمداد بذرح اإلرذاد(
 : وفيه مبحثان 

 .  الذارح ابن حجر الكيتمي ترجمة األول :

 كتاب )اإلمداد بذرح اإلرذاد (.التعريف ب الثاني:
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 ألول :المبحل ا

 .الذارح ابن حجر الكيتمي ترجمة 

 وفيه ثمانية مطالب :

    اٝتو كنسبو كمولده . :األول

 نشأتو . : الثاني

     شيوخو . : الثالل

 تبلميذه .: الرابع

   كمذىبو الفقهي. عقيدتو: الخامس

 مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو :الدادس 

    آثاره العلمية .:الدابع

 كفاتو .: الثامن
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 . اسمو ونسبو ومولده المطلب األول:

 اسمو:

 بن علي بنبن ٤تمد  ٤تمد بن أٛتد العباسالعبلمة الفقيو شهاب الدين أبو  اإلماـ الشيخ
 .(ُ)األنصارم الشافعي السعدم ا٢تيتمي حجر

 :نسبو

 . (ِ)ل إىل جٌد من أجداده كاف مبلزما للصمت فشٌبو باٟتجرينسبة على ما ق -حجر بنا

 .(ّ)ٔتصر الغربية قليمإ من ا٢تيتم يبأ ٤تلةا٢تيتمي: نسبة إىل 

  (ْ) (ٔتصر) الشرقية عرب من سعد بٍت إىل نسبةالسعدم: 

 .(ٓ)تورعا األنصارم كتابة من امتنع كلكن األنصاراألنصارم: نسبة إىل 

بالفتح مثيَّ السكوف كضم ا١تيم كسكوف النوف كتاء مثناة، موضع  نسبة إىل سىٍلميٍنت: سلمنيتال
قرب عُت مشس من نواحي مصر، من أقاليم الشرقية، كىي قريو لبٍت حراـ بن سعد، حيث  
كانت أسرتو، فلما كثرت الفنت يف تلك الببلد انتقل إىل الغربية، فسكن ٤تلة أيب ا٢تيتم 

 (ٔ)كاستوطنها

 .(ٕ)عدة بطوف من العرب منهم األنصار يونسبة إىل كائل بن ًحجر كتنسب إل الوائلي:
                                                           

، (ُْٓ/ َُ) ذىب من أخبار يف الذىب شذرات، (ِٖٓ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النورانظر: (ُ) 
 .(ُِٓ/ ِ) ا١تؤلفُت معجم
 .(ُْٓ/ َُ) ذىب من أخبار يف الذىب شذراتانظر: (ِ) 
 . (َُِ/ ّ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكبانظر: (ّ) 
 (ِّْ/ ُ) للزركلي األعبلـ، (َُٗ/ ُ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع البدر انظر:(ْ) 
 (ّ/ ُ) الكربل الفقهية الفتاكلذكره تلميذه الفاكهي يف (ٓ) 

 (ِّٖ/ّمعجم البلداف ) ،(ّ/ ُ) الكربل الفقهية الفتاكل( انظر: ٔ)
 .(َُٗ/ ُ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع البدر، (ِِٕ( انظر: لب اللباب يف ٖترير األنساب )صٕ)
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 الشافعي: نسبة إىل ا١تذىب الذم كاف عليو، حيث برع فيو، كألَّف فيو عدة مصنفات .
  (ُ) ا١تصرم: نسبو ١توطنو األكؿ مصر، اليت كيًلدى فيها، كقضى هبا أكؿ حياتو.

 إليها، كاستوطنها بقية حياتو إىل أف تويف هبا. ا١تكي: نسبو ١تكة ا١تكرمة، اليت انتقل

 :مولده

 يبأ يف ٤تلة ق(،َٗٗ)سنة ، -(ِ)كما جاء يف مقدمة الفتاكل الفقهية–على األصح  كلد
 .(ّ)ا١تنسوب إليها ٔتصر الغربية اقليم من ا٢تيتم

 . (ْ)ق(ُُٗ)سنة  كقيل:

 .(ٓ)ق(ٖٗٗ) سنة كقيل:

                                                           

 ،(َُٗ/ ُ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع البدر انظر:(ُ) 
 (ّ/ ُ) الكربل الفقهية الفتاكلذكره تلميذه الفاكهي يف (ِ) 
 . (ُْٓ/ َُ) ذىب من أخبار يف الذىب شذرات، (ِٖٓ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النورانظر: (ّ) 
 . (َُِ/ ّ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكبانظر: (ْ) 
 (.ُْٔ/ ُ) العارفُت ىديةانظر: (ٓ) 
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ب الثاني : نشأتو .لالمط  

 مشس :كعمبل علما الكامبلف اإلماماف فكلفو ،صغَت كىو أبوه مات، ك نشأ يف ٤تلة أيب ا٢تيتم
  هبا. القراف كحفظ ببلده نشأك  ،الشناكم الدين كمشس مائلاٟت أيب بن الدين

 بو عا١تُت على فقرأ ،إىل حيث يأخذ العلم عن العلماء بلده من نقلو الشناكم الشمس أف مث
 اٞتامع إىل سنة عشر أربعة ٨تو سن يف كىو كعشرين أربع سنة يف نقلو مث ،العلـو مبادئ يف

 .مائلاٟت أيب كابن الشناكم شيخو تبلمذة من صاحل رجل إىل لو مسلما األزىر

 ذفأك ، صغره يف العظيم القرآف حفظ قد ككاف عنهم فأخذ سنو صغر يف مصر بعلماء ٚتعوك 
 كاٟتديث التفسَت من كثَتة علـو يف كبرع العشرين دكف كعمره كالتدريس باالفتاء بعضهم لو

 .كغَت ذلك كالنحو كاٟتساب كالفرائض كفركعو الفقو كأصوؿ كبلـلا كعلم

 معجم يف اهلل رٛتو استوعبها كقد كذلك، لو ا١تشايخ جازاتكإ كثَتة كمقركءاتو ك٤تفوظاتو
 مث، تليها اليت السنة يف هبا كجاكر فحج ،كثبلثُت ثبلث سنة آخر يف مكة إىل كقدـ ،مشاٮتو

 ذلك من كجاكر أربعُت سنة حج مث ،كثبلثُت سبع سنة آخر يف بعيالو حج مث ،مصر إىل عاد
ثرة، كازدحم كأخذ عنو من ال ٭تصى ك، كيدرس كيفيت يؤلف هبا كأقاـ ا١تشرفة ٔتكة الوقت

  .(ُ)سنة كثبلثوف ثبلث هبا اقامتو مدة فكانت ،تويف أف إىل، الناس على األخذ عنو

                                                           

، (َُٗ/ ُ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع البدر (ِٗٓ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النور انظر(ُ) 
 (ِْٓ/ َُ) ذىب من أخبار يف الذىب شذرات
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 المطلب الثالث : شيوخو

يف ٖتصيلو للعلم من سن مبكرة، حيث كفلو جدَّه، فحفظ القرآف  -:-لقد بدأ ابن حجر 
 كدرس شيئان من مبادئ العلم قبل بلوغو سن الرشد

"كنت ْتمد اهلل ٦تن كفق :-:-إىل علماء ناصحُت من أكائل الطلب فقاؿ  -:-كقد كًفق 
لسماع اٟتديث من ا١تسندين، كقراءة ما  ،اف يف أكائل العمر بإشارة مشاٮتيبرىة من الزم

 .(ُ)تيسر من كتب ىذا الفن على ا١تعتربين، كطلب اإلجازة بأنواعها ا١تقررة يف ىذا العلم"
 كمن ىؤالء العلماء:

 ه(.925-826)زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري.  (1
كيًلدى سنة ست كعشرين كٙتا٪تائة، فحفظ القرآف، كحفظ بعض ا١تختصرات، مثيَّ أخذ العلم عن  

كابن حجر العسقبلين كغَتىم، كلـز اٞتدَّ كاالجتهاد،  لسبكي،كاالبلقيٍت كبار العلماء ك
فصنَّف التَّصانيف النَّافعة منها: شرح الركض كشرح كالعلم كالعمل، كأقبل على نفع الناس، 

 .(ِ) البهجة، كشرح ألفية العراقي كغَت ذلك
 ه(931-428) عبدالحق بن محمد بن عبدالحق السنباطي القاىري، الشافعي. (2

كيًلدى سنة اثنتُت كأربعُت كٙتا٪تائة، فحفظ القرآف كالعمدة كا١تنهاج، كتوىل التَّدريس كاإلفتاء، 
 .(ّ)عا١تان، عابدان، متواضعان، طارحان التَّكلفككاف 

 ه(932)ت: شمس الدين محمد السروي المشهور بابن أبي الحمائل. (3
 .(ْ)، أخذ عن الشناكم كاٟتديدم كغَت٫تاؼى با٢تمَّة كالعبادة، عيرً عا١تا عابداكاف 

 

                                                           

 (ْ/ ُ) الكربل الفقهية الفتاكل، (َِٔ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النور( انظر: ُ)
 (.ُٕٓ، رقم:ِِٓ/ُكالبدر الطالع ) (ُُُالنور السافر )ص (،ِّْ/ّالبلمع )( انظر: الضوء ِ)
 (.ِْٖ/َُشذرات الذىب ) (،ّٕ/ْ( انظر: الضوء البلمع )ّ)
 (ْْ، رقم:ِٗ/ُ(، كالكواكب السائرة )ِٗٓ( انظر: النور السافر )صْ)



 التعريف بابن حجر                                   الدرادة                                                                          المقدمة

 

ّْ 

. بن أحمد شمس الدين الدلجي العثماني الشافعي محمد بن محمد (ْ
 ه(.947)ت:

 التنبيو فقرأ القاىرة، دخل مث هبا، العظيم القرآف كحفظ بدٞتة، تقريبان  كٙتا٪تائة ستُت سنة كلد
د إىل مصر القاىرة، ككتب شرحان ، مث عاسنة ثبلثُت ٨تو هبا أقاـ دمشق إىل رحل مث كغَته،

على األربعُت النواكية، كشرحان على الشفاء للقاضي عياض، كشرحان على ا١تنفرجة، كاختصر 
 .(1)كا١تقاصد ا١تنهاج

 ه(949. )ت:شمس الدين محمد بن شعبان الضيروطي المصري الشافعي (5
من  كيًلدى سنة سبع كٙتا٪تائة، ككاف ذكيان، متواضعان، طارحان للتَّكلف، أخذ العلم عن ٚتاعة 

ابن أيب شريف، مثيَّ رحل إىل دمشق كحلب، كأخذ عنو هبا ٚتاعة من كبار العلماء، كلـز 
 .(ِ)إىل القاىرة، كتويف هبامثيَّ عاد ، أىلها

أبو الحسن علي بن جالل الدين البكري الشافعي، وقيل اسمو  (ٔ
 ق(ِٓٗ)ت:محمد.

أخذ الفقو عن القاضي زكريا األنصارم، كالربىاف بن أيب شريف، كغَت٫تا، كتبحَّر يف علـو 
لركض، الشريعة، فاشتغل بالتَّأليف فصنَّف التَّصانيف الكثَتة منها: شرح ا١تنهاج، كشرح ا

 .(3)كشرح العباب كغَت ذلك
 ق(ْٓٗ. )ت:الفقيو والقرار المولد المكي: الحطاب محمَّد بن محمَّد (ٕ

، السنباطي اٟتق كعبد كالده عن أخذ، احملققُت الكبار العلماء أحد النظار اٟتافظ العبلمة
 .(4)األصوؿ يف العُت قرة كشرح خليل منسك كشرحلو مصنفات منها: 

 

                                                           

 (.ٔ/ ِا١تئة العاشرة )(، الكواكب السائرة بأعياف ّٖٔ/ َُ( انظر: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب )ُ)
 (.ّٗٗ/َُ(، كشذرات الذىب )ّٓ/ِ( انظر: الكواكب السائرة )ِ)
(، كىدية العارفُت َُٗ/ُ(، كالبدر الطالع )ِّٔ/َُ(، كشذرات الذىب )ُِٗ/ِ( انظر: الكواكب السائرة )ّ)
 (.َِٖ/ٕ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ْٕٓ/ُ)
 (.ّٖٗ/ ُ( انظر: شجرة النور الزكية يف طبقات ا١تالكية )ْ)
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 ه(957)ت: شهاب الدين أحمد الرملي المنوفي األنصاري الشافعي. (8
أحد األجبلء من تبلمذة القاضي زكريا األنصارم، ككاف مقدَّمان عنده، كأذف لو يف إصبلح 

كانتهت إليو الرئاسة يف  و،مؤلفاتو يف حياتو، كتب شرحان عظيمان على صفوة الزبد يف الفق
 .(ُ)رالعلـو الشرعية ٔتص

 ه(966)ت: سالم بن علي الطبالوي الشافعي.محمد بن  (9
أخذ العلم عن الشيخ زكريا األنصارم كالسيوطي كغَت٫تا، انتهت إليو الرئاسة يف سائر العلـو 

 .(ِ)ٔتصر، لو مصنَّفات منها: شرح اٟتاكم الصغَت للقزكيٍت، كشرح على صحيح البخارم
 ه(983)ت:  محمد بن عبداهلل بن علي الشنشوري المصري الشافعي. (11

كيًلدى سنة ٙتاف كٙتا٪تائة، كنسب إىل شنشور من قرل ا١تنوفية ٔتصر، أخذ عن اٞتبلؿ السيوطي، 
 .(ّ)كالقاضي زكريا، كالسعد الذىيب كغَتىم، كلو مؤلفات يف الفرائض كغَت٫تا

 .(ٔ/ ِ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكب

  

                                                           

 (.َُٗ/ُ(، البدر الطالع )َُِ/ِ( انظر: الكواكب السائرة )ُ)
 (.ُٕ/َُ(، معجم ا١تؤلفُت )ِْٕ/ِ( انظر: ىدية العارفُت )ِ)
 (.ٖٕٓ/َُ(، شذرات الذىب )ّٕ/ِ( انظر: الكواكب السائرة )ّ)
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 المطلب الرابع :تالميذه

 ه(967) عبدالرحمن بن عمر بن أحمد بن عثمان العمودي الشافعي. (1
حفظ  كيًلدى ٔتكة ا١تكرمة، كأخذ عن الشهاب ابن حجر، كالشيخ أيب اٟتسن البكرم كغَت٫تا،

 .(1).اإلرشاد يف الفقو، كلو تصانيف كثَتة منها: حاشية على اإلرشاد
 ه(982)ت: .عبدالقادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (2

كيًلدى يف شهر ربيع األكؿ من عاـ عشرين كتسعمائة، ككاف من أعياف العلماء ٔتكة ا١تكرمة، 
كلو تصانيف كثَتة، حىت شيبِّو باٞتبلؿ السيوطي يف كثرهتا، منها: شرح منهج القاضي زكريا 

 .(ِ)األنصارم، ككتاب يف فضائل شيخو ابن حجر ا٢تيتمي
 ه(984)ت:  سعيد سلطاني الحبشي الحنفي. (3

، ككاف   كيًلدى بأٛتد آباد، ككاف على ا١تذىب اٟتنفي، ككاف فقيهان، مشاركان يف كثَت من العلـو
 .(ّ)كثَت العبادة، ك١تا حج قرأ على الشهاب ابن حجر ا٢تيتمي

 ه(986)ت: محمد طاىر الهندي، الملقب بملك المحدثين.جمال الدين  (4
كيًلدى سنة ثبلث عشرة كتسعمائة، كحفظ القرآف كىو مل يبلغ سن الر شد، كجدَّ يف طلب 
العلم، كمكث كذلك ٨تو ٜتس عشرة سنة، ك١تا حج أخذ عن الشيخ حسن البكر، كالشيخ 
ابن حجر ا٢تيتمي، كغَت٫تا، لو تصانيف نافعة منها: ٣تمع أْتار األنوار يف غرائب التنزيل 

 .(ْ)كلطائف األخبار
  

                                                           

 (.َٗٓ/َُ(، كشذرات الذىب )ِّٖ( انظر: النور السافر )صُ)
 (.َّٔ/ُ(، كالبدر الطالع )ِٖٓ/َُ)( انظر: شذرات الذىب ِ)
 (.ِٗٓ/َُ(، كشذرات الذىب )َِّ( انظر: النور السافر )صّ)
 (.َُٔ/َُ(، كشذرات الذىب )ِّّ( انظر: النور السافر )صْ)
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 ه(991)ت: شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل العيدروس الحسيني اليمني. (5
كيًلدى سنة تسع عشرة كتسعمائة، كركل عن علماء اليمن، كلو تصانيف منها: حقائق التوحيد، 

 .(ُ)كسراج التوحيد، كغَت ذلك
 ه(991)ت: جمال الدين محمد بن أبي بكر األشخر. (6

كيًلدى سنة ٜتس كأربعُت كتسعمائة، قرأ على ٚتاعة من األكابر، كحصل لو من اٞتميع إجازة 
منهم: الشهاب ابن حجر ا٢تيتمي، كلو مؤلفات كثَتة منها: منظومة اإلرشاد، كمنظومة يف 

 .(ِ)أصوؿ الفقو كشرحها
 ه(992)ت:محمد بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الحنبلي، أبو السعادات. (7
سنة ثبلث كعشرين كتسعمائة، كقرأ يف ا١تذاىب األربعة، كتتلمذ على عدد من العلماء  كيًلدى  

منهم: أبو اٟتسن البكرم، كابن حجر ا٢تيتمي، لو تصانيف كثَتة منها: شرح ٥تتصر األنوار 
 .(ّ)ا١تسمى نور األبصار يف فقو الشافعية، كمنها: رسالة يف اللغة

 ه(994. )ت:افعيأحمد بن قاسم العبادي القاىري، الش (8
كاف بارعان يف العربية كالببلغة كالتعبَت كالكبلـ، لو مصنفات منها: حاشية على شرح ٚتع 

 . (ْ)اٞتوامع، كحاشية على الورقات، كحاشية على شرح ا١تنهج
  

                                                           

 (.َِٔ/َُ(، كشذرات الذىب )ّّّ( انظر: النور السافر )صُ)
 (.ِْْ، رقم :ُْٔ/ِالطالع )(، كالبدر ِّٔ/َُ(، كشذرات الذىب )ّْٗ( انظر: النور السافر )صِ)
 (.ِٖٔ/َُ(، كشذرات الذىب )ّّٔ( انظر: النور السافر )صّ)
 (.ّٔٔ/َُ(، كشذرات الذىب )ُُُ/ّ( انظر: الكواكب السائرة )ْ)
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 ومذىبو الفقهي عقيدتو المطلب الخامس:
 عقيدتو:

من متأخرم األشاعرة الذين ٬تمعوف بُت  -غفر اهلل لو كٕتاكز عنا كعنو–يعد ابن حجر 
 األشعرية كالتصوؼ، كيشهد لذلك:

 بو:كتتصر٭تو بتلك العقيدة يف بعض   (ُ
: "قاؿ ذلك ككتبو فقَت عفو ربو ككرمو ... أٛتد بن ٤تمد بن وفقد جاء يف آخر معجم شيوخ

ا٢تيتمي مولدا، كاألزىرم مربا كمنشأ، كالصويف ٤تمد بن علي بن حجر السلمنيت أصبل 
 .(1)اٞتنيدم إرشادنا، كاألشعرم كالوائلي كالسعدم نسبا"

 كذًكره يف بعض كتبو أف األشعرية ىم أىل السنة كاٞتماعة كمن خالفهم ىم ا١تبتدعة:  (ِ
 أىل ماإما عليو ما بالسنة كا١ترادقاؿ يف كتابو الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر يف معٌت السنة: "

 من فرقة عليو ما كالبدعة ا١تاتريدم، منصور كأبو األشعرم اٟتسن أبو الشيخ كاٞتماعة السنة
 .(2)"أتباعهما كٚتيع اإلمامُت ىذين العتقاد ا١تخالفة ا١تبتدعة فرؽ

أتباع أيب اٟتسن األشعرم كأيب منصور  كىمك٨توه يف ا١تنح ا١تكية: ".. أىل السنة كاٞتماعة، 
 .(ّ)ا١تاتريدم"

 .(ْ)"كاٟتنفية األشاعرة فريقا كىم- اٟتق أىل اتفقكمثلو يف الفتح ا١تبُت: "كمن مث 
 كذكره أيضا يف بعض كتبو أف اإلٚتاع ال ينعقد ٔتخالفة الصوفية: (ّ

 اإلٚتاع ينعقد ال حىت عليهم ا١تعوؿ االجتهاد أىل من ىم الذين صوفيةقاؿ يف الزكاجر: "ال
 .(ٓ)"٥تالفتهم مع

                                                           

 /ب[ ٖٖ( معجم شيوخ ابن حجر ]ؿُ)
 (ُٓٔ/ ُ( الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر )ِ)
 (ْٔٔ( ا١تنح ا١تكية ص: )ّ)
 ( ُٔٓاألربعُت ص: )( الفتح ا١تبُت بشرح ْ)
 (ٔٓ/ ُ( الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر )ٓ)
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 .(ُ)نكار على من تكلم فيوإلالتعظيم البن عريب، كاككاف شديد 
 ، كتلميذه، ك١تا سئل عن عقائد اٟتنابلة قاؿ:(ِ)شديد ا٠تصومة على ابن تيمية

 إ٢تو اٗتذ ٦تن كغَت٫تا اٞتوزية قيم ابن كتلميذه تيمية ابن كتب يف ما إىل تصغى أف كإياؾ"
يهديو من  فمن غشاكة بصره على كجعل كقلبو ٝتعو على كختم علم على اهلل كأضلو ىواه

بعد اهلل، ككيف ٕتاكز ىؤالء ا١تلحدكف اٟتدكد، كتعدكا الرسـو كخرقوا سياج الشريعة كاٟتقيقة، 
فظنوا بذلك أهنم على ىدل من رهبم كليسوا كذلك، بل ىم على أسوأ الضبلؿ كأقبح 

طهر األرض من ا٠تصاؿ كأبلغ ا١تقت كا٠تسراف كأهنى الكذب كالبهتاف فخذؿ اهلل متبعهم ك 
 .(ّ)"أمثا٢تم

 مذىبو الفقهي:
ككذلك ٚتيع  ،من فقهاء الشافعية ا١تتأخرين، كما يتبُت ذلك من مؤلفاتو -:- يعد ابن حجر

 .(ْ)الكتب اليت ترٚتت لو تنص على أنو على ا١تذىب الشافعي
، خصوصان فقو الشافعي، كصنَّف التَّصانيف   .(ٓ)اٟتسنة"قاؿ الشوكاين: "كبرع يف ٚتيع العلـو

كقاؿ العيدركس: "شيخ اإلسبلـ، خا٘تة أىل الفتيا كالتدريس، ناشر علـو ٤تمد بن إدريس 
 .(ٔ)اٟتافظ شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن حجر ا٢تيتمي السعدم األنصارم"

                                                           

 (ّٕ: ص) ا٢تيتمي حجر البن اٟتديثية الفتاكل (ُ)
 (ْٖا١ترجع السابق ص: ) (ِ)
 (ُْْا١ترجع السابق ص: ) (ّ)

(، كشذرات ِٖٓ(، كالنور السافر )صٖ/ُانظر: مقدمة الفتاكل الكربل الفقهية على مذىب اإلماـ الشافعي )(ْ) 
 (.ُِٓ/ِ(، كمعجم ا١تؤلفُت )ُْٔ/ُ(، كىدية العارفُت )َُٗ/ُ(، كالبدر الطالع )ُْٓ/َُالذىب )

 (.َُٗ/ُ( انظر: البدر الطالع )ٓ)
 (.ِٖٓ( انظر: النور السافر )صٔ)
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 المطلب السادس:مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو
 مكانتو العلمية

كىو من ٤تققي ا١تذىب من أعمدة ا١تذىب الشافعي  -رٛتو اهلل  –يعد  ابن حجر ا٢تيتمي
ه مرتبة شيخ اإلسبلـ عندىم، كأجاز  ألزىر ؛ فبلغ فيهاٞتامع اا١تتأخرين تلقى علومو با

  – مشاٮتو أجازهك كأذنوا لو باإلفتاء كالتدريس كىو دكف سن العشرين  ةمشاٮتو يف سن مبكر 
، فدؿ ذلك يرجع إليو يف الفتولك كتعد  ترجيحاتو يف ا١تذىب معتربة ، -كما تقدـ يف ترٚتتو

 .على بلوغو مرتبة االجتهاد يف ا١تذىب

 ثناء العلماء عليو:

أمرا با١تعركؼ ناىيا عن ا١تنكر ، قاؿ الشوكاين: "كاف زاىدان متقلبلن على طريقة السلف
 .(ُ)كاستمر على ذلك حىت مات"

كقاؿ العيدركس: " شيخ اإلسبلـ خا٘تة أىل الفتيا كالتدريس ناشر علـو اإلماـ ٤تمد بن 
ككاف ْتران يف علم الفقو كٖتقيقو، ال تكدره الدالء، كإماـ اٟترمُت كما أٚتع على ....، إدريس

 .(ِ)ذلك العارفوف"
كقاؿ الفاكهي: "ككاف ٦تن انتشر فتواه شرقان كغربان كعجمان كعربان، سيدنا كشيخنا اإلماـ العامل 

سُت، بقية اجملتهدين، بركة العبلمة اٟترب البحر اٟتجة الفهامة، مفيت ا١تسلمُت، صدر ا١تدر 
 .(ّ)ببلد اهلل األمُت أٛتد شهاب الدين بن حجر الشافعي"

إماـ اٟترمُت كما  ،خا٘تة العلماء، ْتران ال تكدره الدالءكاف ؿ ابن العماد: "كباٞتملة فقد  كقا
 .(ْ)أٚتع عليو ا١تؤل، كوكبا سيٌارا يف منهاج ٝتاء السارم، يهتدم بو ا١تهتدكف"

                                                           

 (.َُٗ/ُ( انظر: البدر الطالع )ُ)
 (.ِٖٓ( انظر: النور السافر )صِ)
 (.ِ/ُمذىب اإلماـ الشافعي )( انظر: مقدمة الفتاكل الكربل الفقهية على ّ)
 (.ّْٓ/َُ( انظر: شذرات الذىب )ْ)
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 المطلب السابع:آثاره العلمية

-:- كاف لتلك النشأة كالتحصيل ا١تبكر األثر الكبَت يف ظهور ا١تصنَّفات الكثَتة البن حجر
، إضافة أنو أذف لو أكابر مشاٮتو باإلفتاء كالتدريس كالتَّصنيف يف سن مبكرة، فصنَّف 

أف لو أكثر من ٜتسُت مؤلفان، كمن  (ُ)التَّصانيف الكثَتة يف فنوف متعددة، كقد ذكر الفاكهي
 ىذه ا١تصنفات:

ق، ٖتقيق: َُُْكتبة طيبة، ٔت ٖتاؼ أىل اإلسبلـ ٓتصوصيات الصياـ، مطبوعإ (ُ
 مصطفى عطا.

لبناف ٖتقيق: أٛتد  -دار الكتب العلميةبأشرؼ الوسائل إىل فهم الشمائل، مطبوع،  (ِ
 ق.ُُْٗا١تزيدم، 

سوريا، ٖتقيق: ٤تمد عواد العواد،  -دار التقولباإلعبلـ بقواطع اإلسبلـ، مطبوع،  (ّ
 ق.ُُْٖالطبعة: األكىل، سنة: 

 اإلمداد بشرح اإلرشاد، كىو الكتاب ا١تعٍت بالتحقيق، كسيأيت الكبلـ عنو. (ْ
 .(2)النصف من شعباف، ٥تطوطليليت الرغائب ك  ا جاء يف١تاإليضاح كالبياف  (ٓ
 .(3)كىو ٥تطوط. اإليعاب شرح العباب، كمل يكملو (ٔ
كقد كضعت عليو اٟتواشي العديدة، كاعتٌت بو علماء  ، فة احملتاج بشرح ا١تنهاجٖت (ٕ

ا١تكتبة التجارية الكربل ب الشافعية كاختصره البعض، كحشَّى عليو البعض، كىو مطبوع
 .ىػ ُّٕٓ، ٔتصر 

، مطبوع  (ٖ ٔتكتبة مدبويل ٔتصر، بتحقيق  اٞتوىر ا١تنظم يف زيارة القرب الشريف النبوم ا١تكـر
 ـ.٤َََِتمد زينهم، 

حاشية اإليضاح يف ا١تناسك على كتاب اإليضاح يف مناسك اٟتج كالعمرة لئلماـ  (ٗ
 بدار اٟتديث ببَتكت، كتوزيع ا١تكتبة السلفية با١تدينة ا١تنورة. النوكم، كىو مطبوع

 شية على فتح اٞتواد بشرح اإلرشاد، مطبوع مع فتح اٞتواد.اح (َُ

                                                           

 (.ٓ/ُ( انظر: مقدمة الفتاكل الكربل الفقهية على مذىب اإلماـ الشافعي )ُ)
 باٞتامعة االسبلمية با١تدينة ا١تنورة -عن ا١تكتبة الظاىرية-( توجد نسخة مصورة ِ)
 (.ِْْٖٗ/ُِٖٓ، ِٕٖٕ/ُْٗ،ٕٔٔٓ/ْٕٓ:)( يوجد منو نسخة با١تكتبة األزىرية بالقاىرة برقمّ)
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طبعة السعادة ٔت ا٠تَتات اٟتساف يف مناقب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف، مطبوع (ُُ
  -ىػ.ُِّْسنة:  -ٔتصر

جدة -دار ا١تنهاج ع بالدر ا١تنضود يف الصبلة كالسبلـ على صاحب ا١تقاـ احملمود، مطب (ُِ
 ق. ُِْٔسنة -األكىل :الطبعة ، عناية: عبد القادر مكرم

 قَُْٕدار الفكر، بالزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر، مطبوع  (ُّ
 ، مل أقف عليو.(1)شرح ٥تتصر أيب اٟتسن البكرم يف الفقو (ُْ
 تركيا. -الصواعق احملرقة يف الرد على أىل البدع كالزندقة، مطبوع، طبعة: مكتبة اٟتقيقة (ُٓ

 ق.ُِْْ
ماـ الشافعي، ٚتعها تلميذه الشيخ عبدالقادر الفتاكل الفقهية الكربل على مذىب اإل (ُٔ

 با١تكتبة االسبلمية.. كىو مطبوع. .بن أٛتد الفاكهي
كىو شرح اإلرشاد البن ا١تقرلء، كيسمى بالشرح الصغَت، : فتح اٞتواد شرح اإلرشاد (ُٕ

مطبوع بدار الكتب العلمية،  كىو شرح ٥تتصر من شرحو الكبَت ا١تعركؼ باإلمداد.
 ق.ُِْٔبَتكت، 

كتبة القراف، ٖتقيق: عادؿ ٔتالرعاع عن ٤ترمات اللهو كالسماع، كىو مطبوع  كف (ُٖ
 .ـُٕٕٗعبدا١تنعم، 

ألَّفو يف مصر قبل انتقالو إىل مكة، كشرحو، فأخذه ، ٥تتصر الركض كشرحو، كمل يتمو (ُٗ
 .(2)بعض اٟتساد كأعدمو، فلم يظهر لو خرب

 ، مطبوع-- أيب سفيافتطهَت اٞتناف كاللساف عن التفوه بثلب معاكية بن ٥تتصر  (َِ
 ق.ُِِْبدار علـو السنة بالرياض، اعتٌت بو: سليماف ا٠تراشي 

كتبة البشائر، ٖتقيق: ٔت ١تناىل العذبة يف إصبلح ما كىًىيى من الكعبة، كىو مطبوعا (ُِ
 عبدالرؤكؼ الكمايل.

كىو  .ا١تنهج القوًن بشرح مسائل التعليم، كىو عبارة عن شرح للمقدمة اٟتضرمية (ِِ
 ق. ُِْٕبدار ا١تنهاج، عاـ  مطبوع

                                                           

 (.ّْٓ/َُ( انظر: شذرات الذىب )ُ)
 .(َُٗ/ُ( انظر: البدر الطالع )ِ)
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 بَتكت. -دار ا١تعرفةب الفتاكل اٟتديثية، مطبوع (ِّ
 ف، مطبوع بدار الكتب العلمية، كٖتقيقفتح اإللو بشرح ا١تشكاة، كصل فيها إىل النص (ِْ

 ـ.َُِٓ، أٛتد فريد ا١تزيدم
، عناية أٛتد احملمد، كقصي ا١تنهاج بدارفتح ا١تبُت شرح األربعُت النوكية، مطبوع،  (ِٓ

 ق.ُِّْقن كأنور الشيخي، حبل
القاىرة،  -القوؿ ا١تختصر يف عبلمات ا١تهدم ا١تنتظر، مطبوع، طبعة: مكتبة القرآف (ِٔ

 ـ.ُٕٖٖٗتقيق: مصطفى عاشور، سنة:
 .(1)معجم شيوخ ابن حجر ا٢تيتمي، ٥تطوط (ِٕ
، بتحقيق أٛتد جاسم، بو ٚتعة مكرم، دار ا١تنهاجب ١تنح ا١تكية شرح ا٢تمزية، مطبوعا (ِٖ

 ق.ُِّْ
اـ النعمة الكربل على العامل ٔتولد سيد كلد آدـ، مطبوع، طبعة: دار الكتب العلمية، إ٘ت (ِٗ

 ـ.ََُِٖتقيق: عبدالعزيز سيد ىاشم، سنة: 
لبناف، ٖتقيق:  -مبلغ األرب يف فضائل العرب، مطبوع، طبعة: دار الكتب العلمية (َّ

 ق.َُُْيسرم عبدالغٍت، الطبعة: األكىل، سنة: 
  

                                                           

 ؼ(، كأخرل ٔتكتبة األزىر -ُُْْ( يوجد منو نسخة ٔتركز ا١تلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، برقم:) ُ)
 (َِّٕٔٗٔتصر برقم )
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 وفاتو المطلب الثامن:
 .(ُ)قْٕٗسنة:  -على األصح-تويف رٛتو اهلل تعاىل 

 .(ِ)با١تعبلة كدفن رجب، يف ٔتٌكةق، ّٕٗكقيل: سنة 
بعد تبُت مث ٦تا اتفق أنو أشيع موتو بدمشق يف سنة إحدل كسبعُت، فصلي عليو هبا غائبة، ك 

.(ّ)فصلي عليو هبا غائبة إىل دمشق ٔتوتو حي، مث كرد ا٠تربو ذلك أن

                                                           

/ ُ) العارفُت ىدية، (ِّْ/ ُ) للزركلي األعبلـ، (ِٖٓ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النور: ( انظرُ)
ُْٔ) . 

، (ّْٓ/ َُ) ذىب من أخبار يف الذىب شذرات، (َُِ/ ّ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكب :( انظرِ)
 (َُٗ/ ُ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع البدر

 (َُِ/ ّ) العاشرة ا١تئة بأعياف السائرة الكواكب :( انظرّ)
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 :  المبحل الثاني

 كتاب )اإلمداد بذرح اإلرذاد (.التعريف ب

 مطالب : فيو ٜتسةك 

 :ٖتقيق اسم الكتاب ك توثيق نسبتو إىل مؤلفو المطلب األول

 النسخ ا٠تطية مع إرفاؽ ٪تاذج منهاكصف : المطلب الثاني

 ابن حجر :منهج ا١تؤلف يف الكتاب المطلب الثالث

 : أ٫تية الكتاب العلمية كمكانتو بُت شركح اإلرشادالمطلب الرابع

 موارد الكتاب كمصطلحاتولمطلب الخامس:ا
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 المطلب األول :تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبتو إلى مؤلفو
 : تحقيق اسم الكتاب

 ٦تا يدؿ على أف اسم الكتاب اإلمداد مايلي:
 أك على غبلؼ نسخ ا١تخطوط.ذكر ىذا اسم اإلمداد يف الصفحات األكىل،  (ُ
كثرة النقل منو يف اٟتواشي، كالشركح، كالتصريح باسم: اإلمداد، مع نسبتو البن حجر  (ِ

 .(ُ)يف بعض ىذه ا١تواضع
 ا١تسمى شرحو يف بو كصرح تصريح تلميذه يف الفتاكل الفقهية بو حيث قاؿ: " (ّ

 .(ِ)"باإلمداد
"اٟتمد هلل الذم حيث قاؿ: "تلميح ابن حجر هبذا االسم يف مقدمة ىذا الكتاب؛  (ْ

 . (ّ)اختص من ٞتأ إليو ٔتزايا إمداده، كحقق ١تن خضع بُت يديو غاية إرشاده"
اٟتمد هلل على ما منح من إنعامو، كفتح  كتلميحو يف مقدمة فتح اٞتواد؛ حيث قاؿ: "

باإلرشاد إىل معامل  من عباده مع منتو على من شاء ،من إ٢تامو، ككفق للتفقو يف أحكامو
 ".(ْ)اٟتق كأحكامو

 توثيق نسبتو إلى مؤلفو:
 ٦تا يدؿ داللة قطعية أف ىذا الكتاب البن حجر عدة أمور منها:

 نسبة الكتاب إليو يف نسخ الكتاب ا٠تطية. (ُ
 كتب الًتاجم اليت ترٚتت البن حجر ذكرت اسم الكتاب: (ِ

                                                           

ألف اٞتميع ٤تجوجوف باإلٚتاع  كفييو: "،(ِْٓ/ ُ) ا١تنهاج شرح إىل احملتاج هنايةانظر: حاشية الرشيدم على  (ُ)
كالراد لو  كفيو :" ،(ُِّ/ ِ) ا١تنهج شرح على البجَتمي حاشية ".اإلمدادابن حجر كمراده بذلك الرد على الشهاب 

كقد صرح باإلباحة ابن كفيو: " .(ُِٕ/ ُ) ا١تعُت فتح ألفاظ حل على الطالبُت إعانة "يف إمداده  رحجابن الشهاب 
 ."حجر يف شرحو على بافضل كيف اإلمداد

  (ٕٔ/ ُ) الكربل الفقهية الفتاكل (ِ)
 أ(.ُ/ؿُانظر: مقدمة اإلمداد )  (ّ)
 (ٓ/ُفتح اٞتواد )  (ْ)
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 :ا١تسمى كىو كبَت رئللمق االرشاد على كشرحُتجاء يف النور السافر يف ذكر مؤلفاتو:" 
 .(ُ)"اٞتواد فتح :ا١تسمى كىو كالصغَت ،باالمداد

 اإلرشاد على شرحا اٞتواد كفتح مداداإل منها ا١تفيدة الكتب كصنفكيف البدر الطالع: "
 .(ِ)"٥تتصر كالثاين بسيط األكؿ

اإلحالة يف أثناء شرحو يف ىذا الكتاب لبعض كتبو، حيث جاء يف مقدمة النكاح قولو:  (ّ
اإلسبلـ".ٔتا يقطع  باإلعبلـكىو كما بينتو يف كتايب ا١تسمى "

                                                           

 .((ِِٔ: ص) العاشر القرف أخبار عن السافر النور (ُ)
 (َُٗ/ ُ) السابع القرف بعد من ٔتحاسن الطالع لبدرا (ِ)
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 وصف النسخ الخطية مع إرفاق نماذج منها: المطلب الثاني
كالقسم ا١تراد ٖتقيقو يقع يف نسختُت منها، كالباقي ليس فيها ما  نسخ: : ٜتسعدد النسخ

 يتعلق بذلك، كىي كالتايل:

 النسخة األولى :

 مصدر ا١تخطوط : مكتبة األحقاؼ ْتضرموت .

 َُِٗعدد أكراقو: 

 ُٕعدد األسطر: 

 َُالكلمات يف السطر : متوسط عدد 

 ىػ.َُٖٓتاريخ النسخ: 

 اسم الناسخ :٤تمد أٛتد باعبيد . 

 يقع الكتاب يف ستة ٣تلدات :

 ( كرقة .ُّٖ: يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بفصل يف السجدات كعدد أكراقو ) األول

 قة.( كر ِِٖ: يبدأ من فصل يف السجدات كينتهي بنهاية باب اٞتنائز كعدد أكراقو )  الثاني

 .( كرقةِِٗكينتهي بنهاية باب اٟتج كعدد أكراقو ) الزكاة يبدأ من باب:   الثالث

 .  ( كرقةْْٔكعدد أكراقو ) : يبدأ من باب البيع كينتهي بنهاية باب الغصب الرابع

 . ( كرقةّّْكينتهي بنهاية باب الطبلؽ كعدد أكراقو )باب النكاح  يبدأ من: الخامس

 .( كرقةِّٗكعدد أكراقو ) باب اٞتناياتفصل يف الرجعة كينتهي بنهاية  يبدأ من:  السادس

 باب في النكاح إلى نهاية باب في الصداقالقسم المراد تحقيقو : من أول 

 ىذه النسخة. من  ةلوح 218عدد لوحات القسم المراد تحقيقو : 
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 كلمات .  َُمتوسط عدد الكلمات يف السطر : سطران . ُٕعدد األسطر: 

اخًتت ىذه النسخة أصبلن ألهنا أكمل النسخ كأقلها سقطان إضافة إىل كضوح خطها  كقد
 وقد رمزت لها بالرمز: )أ(كسبلمتها من الطمس. 

 :الثانيةالنسخة 

 [ فقو شافعي .ُْْٕرقمو:]  مصدر ا١تخطوط: دار الكتب ا١تصرية بالقاىرة.

 َٔٗعدد أكراقو: 

 ِٗعدد األسطر: 

 ُْالسطر : متوسط عدد الكلمات يف 

 ىػ.ُُِٖتاريخ النسخ: 

 اسم الناسخ: ٤تمد بن حسن بن سليماف.

 يقع الكتاب يف ٣تلدين :

 ( كرقة .ُّٓ: يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاية كتاب اٟتج كعدد أكراقو )األول

 ( كرقة.ّٕٓكعدد أكراقو )  : يبدأ من أكؿ كتاب البيوع كينتهي بنهاية فصل يف اللقيطالثاني

 ط كاضح ، كلكن هبا طمس يف اللوحات العشر األكىل.كىي ٓت

 . ول يوجد في ىذه النسخة ما يتعلق بقسمي المراد تحقيقو

 : الثالثةالنسخة 

 [ فقو شافعي .ِٔٓرقمو:]  مصدر ا١تخطوط: مكتبة ا١تلك عبدالعزيز با١تدينة ا١تنورة.

 ْٔٔعدد أكراقو: 
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 ّّعدد األسطر: 

 ُْمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 ىػ. ِٔٗتاريخ النسخ: 

 اسم الناسخ: ٤تمد بن الفقَت ٤تمد.

 نوع ا٠تط :نسخ .

 مصورة عن ا١تكتبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة .

 يقع الكتاب يف ٣تلد كاحد :

 ( كرقة .ْٔٔيبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي يف كتاب اٟتج كعدد أكراقو )

 . تحقيقوول يوجد في ىذه النسخة ما يتعلق بقسمي المراد 

 : الرابعةالنسخة 

مصدر ا١تخطوط: مركز ٚتعة ا١تاجد باإلمارات العربية ا١تتحدة ، كىي مصورة عن ا١تكتبة 
 الظاىرية بدمشق.

 ٕٕٕعدد اللوحات: 

 ّّعدد األسطر: 

 ُْمتوسط عدد الكلمات يف السطر : 

 جزءاف : كيوجد منها

 ( لوحان .ِّٓ:يبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاية كتاب اٟتج كعدد أكراقو ) األول

 ( لوحان ِْٓ:يبدأ من كتاب اٞتنايات كينتهي بباب أمهات األكالد كعدد أكراقو )الرابع
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 . ول يوجد في ىذه النسخة ما يتعلق بقسمي المراد تحقيقو

 :الخامسةالنسخة 

 كىي من ٤تفوظات مكتبة األحقاؼ ْتضرموت، كىي جزءاف:

 . 463الجزء األول مسجل باسم: مجموعة الرباط علي بن الحسن الحداد برقم 

  (ََُعدد أكراقو : )

 أكلو: "كبو ثقيت باب يف اٞتنايات من قتل بنحو عمد...."

عن اٟتسن كاٟتسُت رضي اهلل عنهما فمعناه أنو أمر أبا٫تا بذلك ...  آخره: "كأما عقو 
 فيسن ٢تا أف تعتق عن كلدىا".

 ُٖٔعدد أكراقو:  .178الجزء الثاني مسجل باسم:  مجموعة آل يحيى برقم 

 أكلو: باب يف النكاح كىو لغة الضم كشرعا عقد يتضمن إباحة كطء....

  ربع الثالث ْتمد اهلل تعاىل كعونو كحسن توفيقو كمنو.كآخره: قاؿ مؤلفو عفا اهلل عنو مت ال

 ( سطرنا.ّّعدد األسطر يف كل كرقة: )

 ( كلمة.َِ-ُٔعدد الكلمات يف كل سطر يًتاكح ما بُت: )

 ( سم.ِّ+ِّمقاس كرقاهتا: )

 كخطها نسخي جيد، كا١تنت كتب با١تداد األٛتر، كأما الشرح فكتب با١تداد األسود.

لوحا من ىذه النسخة. وقد رمزت لها بالرمز:  55لمراد تحقيقو: عدد لوحات القسم ا
 )ب(.
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 نماذج من المخطوط

 

 [ من النسخة األصل: أ 2لوح رقم ]
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 [ من النسخة األصل: أ212لوح رقم]
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 غالف النسخة األصل : أ
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 غالف النسخة الثانية: ب
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النسخة: ب[ من 2لوح رقم ]  
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 [ رقم من النسخة: ب55لوح ]
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 ابن حجر المطلب الثالث :منهج المؤلف في الكتاب

:" كحيث كانت عبارة لقد كضح ابن حجر يف مقدمة ىذا الكتاب شيئا من منهجو فقاؿ 
قررت مفادىا منتظمان يف سلكها ٦تا ينبو على حسنها،  :اإلرشاد أحسن من عبارة أصلو

كرفعة ٤تلها، كأما عبارة أصلو ؛ فحيث كانت أمشل كأحسن ذكرهتا منبهان على كوهنا أمنت أك 
أبُت؛ كحيث عرب بػ) لو (، أك ) إف ( الغائية أشرت إىل أهنا ٠تبلؼ، أك رٌد توىم يف تلك 

بقويل ١تا صح ، أك ٨تو ذلك؛ إذ الفقهاء   القضية، كأعرب عن اٟتديث اٟتسن أك الصحيح
ككثَت من احملدثُت ال يفرقوف بينهما يف اإلطبلؽ، كاالحتجاج بكلٍّ يف ٚتيع ا١تسالك، 
كأقتصر من الدالئل على أٚتعها، كمن العلل على أنفعها، كأغمض عما زلت بو أقبلـ 

وؾ جادة آخرين تصدكا لشرح ىذا الكتاب؛ إيثاران ١تا ىذا الشرح بصدده من سل
 .(ُ)االختصار"

 ويمكن تلخيص منهجو فيما يلي:

 تبويب الكتاب كترتيبو. (ُ
 تعريف موضوع الباب، كذكر أدلتو من القرآف، كالسنة. (ِ
التػػـز ا١تصػػنف إيػػراد نػػص اإلرشػػاد. كقػػد كتػػب النيسػػاخ ألفػػاظ اإلرشػػاد بلػػوف مغػػاير للشػػرح؛  (ّ

 للتمييز بينهما.
ا١تصػطلحات اللغويػة أك الفقهيػة، كإيضػاح شرح ا١تنت ٔتا يوضحو، بالتعريف لبعض  (ْ

 ما يشكل لغوينا من حيث ا١تعٌت أك اإلعراب.
عنػػػد استشػػػهاده باألدلػػػة يػػػذكر كجػػػو االسػػػتدالؿ منػػػو، مػػػع شػػػرح تلػػػك األدلػػػة ٔتػػػا يناسػػػب  (ٓ

 استشهاده.

                                                           

 أ(.ّ/ؿُانظر: اإلمداد )  (ُ)
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عند اسػتداللو باألحاديػث النبويػة يػذكر مظػاف كركدىػا، كقػد يتبعػو اٟتكػم عليهػا.،  (ٔ
ٟتػديث، كأحيانػان ال يػذكره كإ٪تػا يعػرب بقولػو: ١تػا صػػح، أك كقػد يػذكر أحيانػان طػرؼ ا

 لبلتباع، أك ٟتديث فيو، أك يقوؿ: ًلمىا ركاه الشيخاف، كىكذا.
يقػػارف بػػُت مػػنت اإلرشػػاد البػػن ا١تقػػرئ كأصػػلو اٟتػػاكم الصػػغَت للقػػزكيٍت، فأحيانػػان يقػػوؿ ىػػذا  (ٕ

١تػػػا يف األصػػػل،  مػػػن زيادتػػػو، أم: مػػػن زيػػػادة اإلرشػػػاد علػػػى أصػػػلو، كأحيانػػػان يقػػػوؿ خبلفػػػان 
كأحيانػػػان يقػػػوؿ كعبػػػارة األصػػػل كػػػذا ككػػػذا، كأحيانػػػان يقػػػوؿ خبلفػػػان ١تػػػا يو٫تػػػو كػػػبلـ األصػػػل، 

 كأحيانان يقوؿ خبلفان ١تا يو٫تو كبلمو دكف كبلـ أصلو، كغَت ذلك.
 مل يتعرض آلراء األئمة األربعة كغَتىم من الفقهاء إال يف مواضع قليلة جدان. (ٖ
مػػاء الشػػافعية مػػن ا١تتقػػدمُت كا١تتػػأخرين منسػػوبة إلػػيهم أحيانػػػان، يهػػتم كثػػَتان بػػذكر أقػػواؿ عل (ٗ

 .كأحيانان منسوبة إىل مصنفاهتم
جعلتػو ال ٮتػرج مػا ينقلػو عػن  -القاضي زكريا األنصػارم-اىتمامو كعنايتو بكتب شيخو  (َُ

األئمػػة كػػاألذرعي كالسػػبكي كالزركشػػي كغػػَتىم عػػػن كتػػب شػػيخو كأسػػٌت ا١تطالػػب كالغػػػرر 
 .البهية كغَت٫تا

مسػػػألة مػػػا يف مػػػوطن متقػػػدـ، أك سػػػيذكرىا يف مػػػوطن متػػػأخر، فإنػػػو ٭تيػػػل إىل  د ذكػػػرهعنػػػ (ُُ
ذلك ا١تػوطن، فيقػوؿ كمػا مػر إذا كانػت ا١تسػألة متقدمػة، أك كمػا سػيأيت إذا كانػت ا١تسػألة 

 متأخرة.
بيػػػػاف أكجػػػػو االتفػػػػاؽ كاالخػػػػتبلؼ بػػػػُت ا١تسػػػػائل ا١تتشػػػػاهبة كا١تختلفػػػػة يف اٟتكػػػػم. (ُِ
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 الرابع: أىمية الكتاب العلمية ومكانتو بين شروح اإلرشاد المطلب
، كاكتسب ىذه يعترب كتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد من أىم ا١تراجع عند متأخرم الشافعية

من أئمة ك٤تققي ا١تذىب  األ٫تية من مكانة شارحو العلمية كملكتو الفقهية، ككثرة نقوالتو
ا١تعتربين، كاعتماده على الكتب الفقهية الشافعية ا١تعتمدة، كالتزامو با١تذىب، كحسن شرحو 

 كايضاحو ٞتل ا١تسائل كالفركع.
 كلعل من أىم األسباب الدالة على أ٫تية الكتاب كمكانتو ما يلي:

ة مؤلفو ابن ا١تقرئ، ككذلك مكان -إرشاد الغاكم إىل مسالك اٟتاكم-أ٫تية كتابو األصل (ُ
 كقد تقدـ الكبلـ عن ذلك.

متأخرم الشافعة عليو، كتكاثرت نقوؿ العلماء عنو، فمن ذلك: حاشية اٞتمل، اعتماد  (ِ
 كحاشية البجَتمي، كإعانة الطالبُت، كحاشية الشربيٍت على الغرر البهية كغَت ذلك.

 ، كما تقدـ.ثناء العلماء على ىذا الشرح (ّ
، أف ىذا الشرح جاء متأخرا عن الشرح بُت سائر شركح اإلرشاد ٦تا يدؿ على مكانة ىذا (ْ

مقدمة شرحي اإلسعاد كاٞتوجرم، فأفرغ فيو كسعو، كاستطرد فيو، كصرح بنحو ذلك يف 
 -أم اإلسعاد كشرح اٞتوجرم-: "كأفرغت حينئذ جهدم يف تنقيح الشرحُت (1)شرحو

كغَتىا  -ى اهلل عهدهسق-كضممت إليهما من مؤلفات شيخنا شيخ اإلسبلـ زكريا    
ما ينشرح لو الصدر، كتقر بو العُت، مع فوائد ىي لباب آراء ا١تتقدمُت، كفرائد نتاج 
أفكار ا١تتأخرين، كأْتاث ٝتح هبا الفكر الفاتر، كتعقب ما كقع ٢تؤالء األئمة كغَتىم ٦تا 

 ال يدركو القاصر السيما إف خالف ما عليو إماما ا١تذىب".

                                                           

 ب(.ِ/ ؿُ( انظر: مقدمة اإلمداد )ُ)
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َٕ 

 موارد الكتاب كمصطلحاتوالمطلب الخامس:
 أولا: موارد الكتاب وتنقسم إلى قسمين:

 القسم األول: ما يتعلق بالمؤلفين:
مل يقتصر ابن حجر يف نقلو على أشخاص معدكدين، بل تنوع نقلو، من حيث القلة 

 كالكثرة، فمن ىؤالء الذين أكثر النقل عنهم:
  أٛتد بن ٛتداف بن أٛتد بن عبدالواحد بن عبدالغٍت األذرعي  (ُ
  أٛتد بن عبداهلل بن ٤تمد بن أيب بكر بن ٤تمد، ٤تب الدين الطربم  (ِ
  أٛتد بن عماد بن ٤تمد األقفهسي، ا١تعركؼ بابن العماد (ّ
  أٛتد بن عمر بن أٛتد بن أٛتد النشائي (ْ
  أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد اٞترجاين  (ٓ
  أٛتد بن ٤تمد بن علي بن مرَّبع األنصارم، ا١تعركؼ بابن الرفعة  (ٔ
  أٛتد بن ٤تمد بن مكِّي بن ياسُت القرشي ا١تخزكمي القمويل  (ٕ
  اٟتسن بن عبيد اهلل بن ٭تِت البندنيجي  (ٖ
  اٟتسُت بن شعيب بن ٤تمد السنجي (ٗ

  فعياٟتسُت بن صاحل بن خَتاف الفقيو الشا (َُ
  اٟتسُت بن ٤تمد بن أٛتد القاضي ا١تركركذم  (ُُ
  اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد الفراء البغوم  (ُِ
  زكريا بن ٤تمد بن أٛتد األنصارم (ُّ
  طاىر بن عبداهلل بن طاىر، القاضي أبو الطيب الطربم  (ُْ
  عبدالسيد بن ٤تمد بن عبدالواحد بن ٤تمد، أبو نصر ابن الصباغ  (ُٓ
  السلميعبدالعزيز بن عبدالسبلـ  (ُٔ
  عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل بن يوسف بن ٤تمد، أبو ٤تمد اٞتويٍت  (ُٕ
  عبدا١تلك بن عبداهلل بن يوسف بن ٤تمد اٞتويٍت  (ُٖ
  عبدالواحد بن إٝتاعيل بن أٛتد بن ٤تمد، أبو احملاسن الركياين (ُٗ
  عبدالواحد بن اٟتسُت بن ٤تمد، أبو القاسم الصٍَّيمىرم (َِ
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  ايف السبكي، تاج الدين أبو نصرعبدالوىاب بن علي بن عبدالك (ُِ
  علي بن أٛتد بن أسعد بن أيب بكر بن ٤تمد األصبحي  (ِِ
  علي بن إٝتاعيل بن يوسف القيونوم (ِّ
  علي بن عبدالكايف بن علي بن ٘تاـ بن يوسف، تقي الدين السبكي  (ِْ
  عمر بن رىٍسبلف نيصىَت بن صاحل، سراج الدين أبو حفص البلقيٍت  (ِٓ
  ، بدر الدين أبو عبداهلل الزركشي٤تمد بن هبادر بن عبداهلل (ِٔ
  ٤تمد بن داكد بن ٤تمد، أبو بكر ا١تركزم الصيدالين  (ِٕ
  ٤تمد بن عبدا١تنعم بن ٤تمد بن عبدا١تنعم بن إٝتاعيل اٞتوجرم (ِٖ
  ٤تمد بن عبدالواحد بن ٤تمد بن عمر الدارمي البغدادم  (ِٗ
  ٤تمد بن ٤تمد بن أيب بكر بن علي ا١تقدسي، ابن أيب شريف  (َّ
  بن شرؼ بن مرِّم بن حسن النوكم ٭تِت  (ُّ
  ييوسيف بن إبراىيم األردبيلي  (ِّ

 :القسم الثاني: ما يتعلق بالمؤلفات
 :-بعد كتاب اهلل تعاىل–كتنوعت مصادره، كإليك بعض أىم ىذه ا١تصادر 

 .إخبلص الناكم شرح إرشاد الغاكم، لشرؼ الدين إٝتاعيل بن أيب بكر ابن ا١تقرئ (ُ
 .٭تِت بن شرؼ النوكماألذكار، أليب زكريا  (ِ
 .اإلسعاد شرح اإلرشاد، حملمد بن ٤تمد بن أيب شريف ا١تقدسي (ّ
 .األـ، لئلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي (ْ
 .األنوار ألعماؿ األبرار، ليوسف بن إبراىيم األردبيلي (ٓ
 .ر ا١تذىب يف فركع مذىب الشافعي ، أليب احملاسن عبدالواحد الركياينْت (ٔ
 .ن ٤تمد بن ٤تمد الغزايلالبسيط يف ا١تذىب، حملمد ب (ٕ
 البياف يف الفقو، ليحِت بن أيب ا٠تَت العمراين (ٖ
 التدريب يف الفقو الشافعي، لسراج الدين، عمر بن رىٍسبلف بن نيصىَت البلقيٍت (ٗ

 .اٟتاكم الصغَت، لنجم الدين عبدالغفار القزكيٍت (َُ
 .اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي، أليب اٟتسن علي ا١تاكردم (ُُ
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 .، حملمد بن هبادر الزركشي(ُ)ادـ الشرح كالركضةخ (ُِ
يع ا١تخزكمي ا١تصرم (ُّ  .الذخائر: تأليف: ٣تلي بن ٚتي
 .ركضة الطالبُت، أليب زكريا ٭تِت بن شرؼ النوكم (ُْ
 .سنن ابن ماجة، حملمد بن يزيد القزكيٍت (ُٓ
 .سنن أيب داكد، لسليماف بن األشعث السجستاين (ُٔ
 .الًتمذمسنن الًتمذم، أليب عيسى ٤تمد بن عيسى  (ُٕ
 .سنن النسائي، ألٛتد بن شعيب النسائي (ُٖ
 .(ِ)٥تطوط، شرح اإلرشاد للجوجرم، ٤تمد بن عبدا١تنعم اٞتوجرم (ُٗ
 صحيح البخارم، حملمد بن إٝتاعيل البخارم. (َِ
 صحيح مسلم، ١تسلم بن اٟتجاج النيسابورم. (ُِ
 .العزيز شرح الوجيز، لئلماـ عبدالكرًن بن ٤تمد القزكيٍت (ِِ
 .فتاكل ابن الصبلح (ِّ
 ..فتاكل البغوم، للحسُت بن مسعود البغوم (ِْ
 ٥تطوط. (ّ)قوت احملتاج يف شرح ا١تنهاج، ألٛتد بن ٛتداف األذرعي (ِٓ
 .كفاية النبيو شرح التنبيو لنجم الدين أٛتد بن ٤تمد بن الرفعة (ِٔ
 .احملرر يف فقو اإلماـ الشافعي، لعبدالكرًن بن ٤تمد الرافعي (ِٕ

  

                                                           

 يوجد منو أجزاء يف مكتبة اٟتـر النبوم، ككذلك يف مكتبة ا١تلك عبدالعزيز، كيف اٞتامعة اإلسبلمية. (ُ)
 (.ِّانظر: )ص (ِ) 
/ؼ(، ُْٖٓيوجد جزء منو يف مكتبة ا١تلك عبدالعزيز، كجامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، برقم: )  (ّ)

/ؼ(، كقد حقق منو الدكتور: خالد القحطاين، ٔٓٗٔ/ؼ(، كنسخة أخرل، برقم: )َُّّكنسخة أخرل، برقم: )
 من أكؿ كتاب النكاح إىل هناية باب ا٠تلع.
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 ثانيا: مصطلحات الكتاب:
 .(ُ)تطلق ألكجو األصحاب، كالنص ا١تركب منهما يقينا :ألصحا (ُ
: قاؿ ابن حجر يف فتاكيو: " ا١تراد باألصحاب ا١تتقدموف كىم أصحاب ألصحابا (ِ

 .(ِ)األكجو غالبا كضبطوا بالزمن كىم من قبل األربع"
 ا١تراد بو إماـ اٟترمُت اإلماـ اٞتويٍت :اإلمام (ّ
 . (ّ)ىي أقواؿ كأرارء ألصحاب ا١تذىب ٮترجوهنا على أصوؿ اإلماـ ا١تنصوصة :األوجو (ْ
 . (ْ)كل لفظ كضعو كاضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة  :الحقيقة (ٓ
: ىو ْتث ٢تم كىو يفهم فهما كاضحا من أو كما يظهر، أو ذكر الظهور الذي يظهر، (ٔ

 . (ٓ)الكبلـ العاـ لؤلصحاب ا١تنقوؿ بنقل عاـ عن صاحب ا١تذىب
  (ٔ)ىو اٞتوجرم كما ذكر يف مقدمة ىذا الكتاب :الشارح (ٕ
٫تا: كماؿ الدين ٤تمد بن أيب شريف ا١تقدسي كشرحو اإلسعاد، ك٤تمد بن  الشارحان (ٖ

 عبدا١تنعم اٞتوجرم ككتابو شرح اإلرشاد.
 .٫تا عبدالكرًن بن ٤تمد الرافعي، ك٭تِت بن شرؼ النوكم :الشيخان (ٗ

 ىو زكريا بن  أٛتد بن زكريا األنصارم.: شيخنا (َُ

                                                           

 (ّْماـ الشافعي لفهد اٟتبيشي ص: )انظر: ا١تدخل إىل مذىب اإل  (ُ)
 (.ّٔ/ ْالفتاكل الفقهية الكربل )  (ِ)
 (ّْ)َ(، ا١تدخل إىل الفقو الشافعي ص: َِٕ/ ُ) النجم الوىاجانظر:    (ّ)
 (ٖ(، اللمع يف أصوؿ الفقو للشَتازم )ص: ُِٕ/ ُ(، العدة يف أصوؿ الفقو )ِْانظر: أصوؿ الشاشي )ص:   (ْ)
 (ُٖٓ(، ا٠تزائن السنية ص: )ٖٗالفوائد ا١تكية ص: )انظر: ٥تتصر   (ٓ)
 (ٖٖكانظر ايضا: ٥تتصر الفوائد ا١تكية ص: )  (ٔ)
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: ىم أئمة الشافعية كأصحاب الوجوه الذين سكنوا العراؽ أك أخذكا كتعلموا العراقيين (ُُ
منهم، كىم أتقن يف نقل نصوص الشافعي كأثبت من ا٠تراسانيُت، كا٠تراسانيوف أحسن 

 .(ُ)تصرفا كْتثا كتفريعا
كىو إذا أفاد العقد غَت ما  -خبلفا للحنفيةعند اٞتمهور -: مرادؼ للباطل الفاسد (ُِ

 . (ِ)قصد منو. أك ىو: ما كاف مشركعا بأصلو ٦تنوعا بوصفو
 (ّ)يستعمل يف لزـك الفساد :فيو نظر (ُّ
إذا أطلق القاضي يف كتب متأخرم الشافعية فا١تراد بو القاضي حسُت، قاؿ : القاضي (ُْ

"كاعلم أنو مىت أطلق القاضي يف كتب متأخرم ا٠ترسانيُت كالنهاية، كالتتمة، النوكم: 
كالتهذيب، ككتب الغزايل ك٨توىا، فا١تراد القاضي حسُت، كمىت أطلق يف كتب متوسط 

 .(ْ)العراقيُت فا١تراد القاضي أبو حامد ا١تركزم"
 . (ٓ)يطلق على القوؿ أك الوجو الضعيف كالصحيح أك األصح خبلفو قيل (ُٓ
 . (ٔ): ىو من جاء بعد ا١تائة الرابعةالمتأخرون (ُٔ
 . (ٕ): ىو ا١تستعمل يف غَت ما كضع لوالمجاز (ُٕ
 (ٖ)ىو اللفظ ا١توضوع ٟتقيقتُت ٥تتلفتُت أك أكثر :المشترك (ُٖ
 : ابن ا١تقرئالمصنف (ُٗ

                                                           

 (.ّْْ (، كا١تدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي )صٗٔ/ُ( انظر: اجملموع )ُ)
لآلمدم (، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ُّٖ/ ُ( ، ركضة الناظر كجنة ا١تناظر )ُُِ/ ُانظر: احملصوؿ للرازم )  ِ)

(ُ /ُُّ.) 
 (.ُٖٔ( انظر: ا٠تزائن السنية )صّ)
 (.ُٓٔ/ُ( انظر: هتذيب األٝتاء كاللغات )ْ)

 (،َُُ/ ُ) مغٍت احملتاج(، ُُِ/ ُ) النجم الوىاجانظر :   (ٓ)
 (ُْٖانظر: ا٠تزائن السنية ص: )  (ٔ)
 (ٖأصوؿ الفقو للشَتازم )ص: (، اللمع يف ُِٕ/ ُ(، العدة يف أصوؿ الفقو )ِْانظر: أصوؿ الشاشي )ص:   (ٕ)
 (ُِٔ/ ُ(، احملصوؿ للرازم )ّٔانظر: أصوؿ الشاشي )ص:   (ٖ)
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 .(ُ)ا١تقصود بو األظهر من القولُت أك األقواؿ للشافعي :المعتمد (َِ
كأف : يدؿ على أنو من أقواؿ الشافعي، كىو الراجح من ا٠تبلؼ يف ا١تذىب، النص (ُِ

 . (ِ)مقابلو: كجوه ضعيف أك قوؿه ٥ترج من نص يف نظَت مسألة فبل يعمل بو
 . (ّ): ىو ْتث للقائل ال ناقل لووالظاىر كذا (ِِ
إف ضبط بفتح ا١تيم الثاين، فهو مشعر بالًتجيح؛ ألنو ٔتعٌت قريب، كإف  :وىو محتمل (ِّ

ضبط بالكسر فبل ييشعر بو؛ أل٪تو ٔتعٌت: ذم احتماؿ، فإف مل يضبط بشيء منهما فبل 
بعد أسباب الًتجيح فهو بد مراجعة كتب ا١تتأخرين حىت تنكشف اٟتقيقة، فإف كقع 

 . (ْ)هو بالكسر مرجوحجح، كإف كقع بعد أسباب التضعيف فبالفتح را
 

                                                           

 (ُٔ(، ا١تدخل للفقو الشافعي ص: )ُِٖانظر: ا٠تزائن السنية ص: )  (ُ)
 (.ُِٖا٠تزائن السنية ص: )  (ِ)
 (ُْٖ(،  ا٠تزائن السنية ص: )ٖٗانظر: ٥تتصر الفوائد ص )  (ّ)
 (ُٖٓ(، ا٠تزائن السنية ص: )ّٗوائد ا١تكية ص: )انظر: ٥تتصر الف  (ْ)



 كتاب النكاحقدم    التحقيق                                 

 

ٕٔ 

 كتاب النكاح
 :ويذتمل رلى

خصائص النبي     
مقدمات النكاح 
 مقاصد النكاح    
أركان النكاح 
موانع النكاح    
أنكحة الكفار 
الخيار في النكاح   
ما يملكو الزوج من االستماع بزوجتو  
اإلعفاف 
نكاح الرقيق  
االختالف في النكاح 
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 []كتاب النكاح

 كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم. (ُ)سم اهلل الرٞبن الرحيمب

 .(ِ)كىو لغة: الضم النكاحُب  (باب) [/أِ]

، (ٓ)شرعنا على الفاسد يطلق (ْ)فعلم أنو ال .(ّ)ء بلفظ يأٌبكشرعنا: عقد يتضمن إباحة كط
على  ءُب الوط (ٕ)ُب العقد، ك٦باز لغة ال غّب، كىو حقيقة ىو (ٔ) إمنا نكاحنا كتسميتو
 .كالسنة ،؛ كما جاء بو القرآف(ٖ)األصح

                                                           

 .كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم: "كبو نستعْب". بدؿ: ُب: ب( ُ)
 الشافعي الفقو ُب التذكرة ، (ُٔٗ/ ٕ) العركس تاج، (ِْٔ/ ِ) الكبّب الشرح غريب ُب ا٤بنّب ا٤بصباحانظر: ( ِ)

 مغِب احملتاج (ٖٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالب (ّْٓ: ص) االختصار غاية حل ُب األخيار كفاية،  (ّٗ: ص) ا٤بلقن البن
(ْ /ََِ) 
 (ََِ/ ْ) مغِب احملتاج، (ٖٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (ّ)
 ]/أِب/ [سقط من(  ْ)
 كاف ما :ىوكىو إذا أفاد العقد غّب ما قصد منو. أك  -عند ا١بمهور خبلفا للحنفية- للباطل مرادؼالفاسد:  (ٓ)

 اإلحكاـ، (ُّٖ/ ُ) ا٤بناظر كجنة الناظر ركضة ، (ُُِ/ ُ) للرازم احملصوؿ. انظر: بوصفو ٩بنوعا بأصلو مشركعا
 .(ُُّ/ ُ) لآلمدم األحكاـ أصوؿ ُب
 ]/أِب/[كلمة: "إمنا" سقطت من (  ٔ)
، (ُِٕ/ ُ) الفقو أصوؿ ُب العدة، (ِْ: ص) الشاشي أصوؿاجملاز: ىو ا٤بستعمل ُب غّب ما كضع لو. انظر: ( ٕ)

 (ٖ: ص) للشّبازم الفقو أصوؿ ُب اللمع
 غاية حل ُب األخيار كفاية،  (ْ/ ُّ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ْٔ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمأصح األكجو. انظر: ( ٖ)

 (ٖٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ْ/ ِ) العقود جواىر (ّْٓ: ص) االختصار
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ُب  ءاالستعماؿ شرعنا ُب العقد مقتضية للتبادر عند اإلطبلؽ، كإمنا ٞبل على الوط (ُ)كغلبة

، (ْ()ّ)«حٌب تذكقي عسيلتو» الصحيحْب: ٣برب ؛(ِ)چ جب يئ  ىئ مئ چ: قولو تعاذل
 .(ٕ()ٔ)بينهما مشَبؾعكسو. كقيل:  :(ٓ)كقيل

الدنيا متاع »منها:  ،كاألحاديث الصحيحة الكثّبة ،اآليات الشهّبة :كاألصل فيو قبل اإلٝباع
 .(ٖ)«كخّب متاعها ا٤برأة الصا٢بة

كمقاصده كما قاؿ األطباء ثبلثة: حفظ النسل، كإخراج ا٤باء الذم يضر احتباسو بالبدف، 
.(َُ)اللذة، كىذه ىي الٍب ُب ا١بنة، إذ ال تناسل ٍب فبل احتباس (ٗ)كنيل

                                                           

 .ُب: ب: "عليو"(  1)
 َِّالبقرة: سورة ( ِ)

 زيادة : "كيذكؽ عسيلتك". : ب:ُب(  ّ)
 ثبلثا، طلقها إذا باب -كتاب الطبلؽ– (ٔٓ/ ٕ)متفق عليو من حديث عائشة رضي اهلل عنها، عند البخارم ( ْ)
باب   -كتاب النكاح– (َُٓٓ/ ِ)ُب صحيحو  ، كمسلمُّٕٓبرقم -ديسها فلم غّبه، زكجا العدة بعد تزكجت ٍب

 .ُّٔٓبرقم  -ال ٙبل ا٤بطلقة ثبلثا ٤بطلقها حٌب تنكح زكجا غّبه، كيطأىا، ٍب يفارقها كتنقضي عدهتا
مغِب ، (ُُِ/ ُ) النجم الوىاج قيل يطلق على القوؿ أك الوجو الضعيف كالصحيح أك األصح خبلفو. انظر :( ٓ)
 ، (َُُ/ ُ) تاجاحمل
 القوؿ يستقيم فبل غّبه من مأخوذ ألنو ٝبيعا كالوطء العقد ُب ٦بازا النكاح فيكوف ىذا كعلىجاء ُب ا٤بصباح: " (ٔ)

 بقرينة إال الوطء يفهم كال فبلف بِب ُب نكح ٫بو بقرينة إال العقد يفهم ال أنو كيؤيده أحدمها ُب كال فيهما ال حقيقة بأنو
 من كاحد يفهم ال ألنو االشَباؾ فيَبجح شيء من مأخوذ غّب قيل كإف اجملاز عبلمات من كذلك زكجتو نكح ٫بو

 (ِْٔ/ ِ) الكبّب الشرح غريب ُب ا٤بنّب ا٤بصباح ."بقرينة إال قسميو
 (ُِٔ/ ُ) للرازم احملصوؿ، (ّٔ: ص) الشاشي أكثرأصوؿ أك ٨بتلفتْب ٢بقيقتْب ا٤بوضوع اللفظا٤بشَبؾ: ىو ( ٕ)
باب خّب متاع الدنيا ا٤برأة  -، كتاب الرضاع(ََُٗ/ ِ)عن عبداهلل بن عمرك رضي اهلل عنو، أخرجو مسلم ( ٖ)

 .ُْٕٔبرقم  -الصا٢بة
 "مثلو" ُب: ب: (  ٗ)
 (ٖٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( َُ)
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 []خصائص النبي 

ألهنا  ؛بذكر شيء من خصائصو (ُ)]رٞبهم اهلل تعاذل بافتتاحو[كقد جرت عادة األصحاب
ال يبعد القوؿ بوجوبو لئبل "فيو أكثر منها ُب غّبه، كذكرىا مستحب، بل قاؿ ُب الركضة: 
ا بأصل فوجب بياهنا ؛ التأسي [/بِ]  يرل جاىل بعضها ُب ا٣برب الصحيح فيعمل بو أخذن

بأنو أمر قد  فبطل قوؿ من منع الكبلـ فيها معلبلن  .(ِ)"ليعرؼ، فأم فائدة أىم من ىذه
 .(ّ)معُب للكبلـ فيها انقضى فبل

 [الواجبات ]خصائص النبي 

يتقرب  (ْ)كخص هبا لزيادة الزلفى كالدرجات، فلن .كىي أربعة أنواع: أحدىا: الواجبات
 .(ٓ)ٗبثل إذا ما افَبض عليهم، كما صرح ا٢بديث الصحيح ا٤بتقربوف

 

                                                           

 .بسقط من: (  ُ)
 (ُٕ/ ٕ) ركضة الطالبْب (ِ)
 للكبلـ معُب فبل انقضى، أمر ألنو ا٣بصائص، ُب الكبلـ خّباف بن علي أبو منع: الصيمرم قاؿ قاؿ النوكم: "( ّ)

 (ُٕ/ ٕ) ركضة الطالبْبفيو 
 ."بلن" ُب: ب: (  ْ)
: " إف اهلل قاؿ: من  عادل رل كليا فقد آذنتو با٢برب، كما عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرج البخارم  (ٓ)

 َِٓٔبرقم  -التواضع باب-كتاب الرقاؽ   (َُٓ/ ٖ).." تقرب إرل عبدم بشيء أحب إرل ٩با افَبضت عليو



 خصائص النبي المقدمات                                                                                           كتاب النكاح

 

َٖ 

 .(ِ)"عن بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثواهبا على ثواب النافلة (ُ)عن اإلماـ"كُب الركضة: 
اإلماـ ٖبصوص السبعْب ٕبديث ُب صحيح ابن  كاستأنس .ا٤بماثلة ٥با بسبعْب درجة :أم

كاف كمن أدل فريضة   ٖبصلة من خصاؿ ا٣بّب -أم رمضاف-من تقرب فيو »كفيو:  (ّ)خزدية
 .(ْ)«فيما سواه، كمن أدل فريضة فيو كاف كمن أدل سبعْب فريضة فيما سواه

شعر أف .الفرض فيو بسبعْب فرضنا ُب غّبه :كقائل .النفل فيو بالفرض ُب غّبه :لئاق قاؿ
بأف ذلك من خصائص  :كاعَبض .(ٓ)بزيادة الفرض على النفل بسبعْب من طريق الفحول

فإف اإلماـ يلـز أف فرض غّبه يزيد على فرض نفل غّبه بسبعْب، كفيو نظر،  فبل .(ٔ)رمضاف
 .كما علمت فبل يرد عليو ما ذكره [/أّ] (ٕ)لبلستيناس ساؽ ذلكمنا إ

                                                           

النيسابورم إماـ ،  عبد ا٤بلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٧بمد بن عبد اهلل بن حيوية ا١بويِبىو  اإلماـ ىو :( 1)
، كبعد الفقو على كالده كجد كاجتهد ُب ا٤بذىب كا٣ببلؼ كاألصولْب،  أخذ ا٢برمْب أبو ا٤بعارل كلد الشيخ أيب ٧بمد

كالربىاف ُب أصوؿ  النهاية ُب الفقو كالشامل ُب أصوؿ الدين كفاة كالده أقعد مكانو للتدريس، كلو تصانيف عديدة منها
 الكربل الشافعية انظر: طبقاتىػ. ْٖٕ، كالورقات كغّبىا. توُب سنة كالتلخيص، كاإلرشاد ُب أصوؿ الدين، الفقو

 (ِٓٓ/ ُ) بةشه قاضى البن الشافعية ،  طبقات(ُٓٔ/ ٓ) للسبكي
 (ّ/ ٕ) الطالبْب ركضة (ِ)
ًإمىاـ اأٍلىئًمَّة أىبيو بكر السلمى النيسابورل.   بن اٍلميغّبىةر ٧بمد بن إسحاؽ بن خزدية بن صاحل بن بك :ابن خزدية (ّ)

 قاؿ أبو علي ا٢بافظ كاف ابن خزدية حيفظ الفقهيات من حديثو كما حيفظ القارئ السورة . كمصنفاتو تزيد على مائة
كأربعْب كتابا سول ا٤بسائل، كا٤بسائل ا٤بصنفة أكثر من مائة جزء كلو فقو حديث بريرة ُب ثبلثة أجزاء، كتوُب ُب ذم 

 لنببلءا سّب أعبلـ ، (ُٔٓ/ ٗ) حباف البن الثقاتانظر:  اثنٍب عشرة.: القعدة سنة إحدل عشرة كثبلٜبائة كقيل
 (َُٖ/ّ) لكربلا (، طبقات الشافعيةّٓٔ/ُْ)
 .ُٕٖٖبرقم  -باب فضائل شهر رمضاف إف صح ا٣برب-كتاب الصياـ  َ (ُُٗ/ ّ) خزدية ابن صحيحظر: ان( ْ)

 بو اإلماـ استدالؿ على كاعَبض بصحتو القوؿ كعلق خزدية ابن أخرجو ضعيف حديث كىوقاؿ ا٢بافظ ابن حجر: "
 (ِٕٓ/ ّ) التلخيص ."أعلم كاهلل استأنسوا النوكم قاؿ ك٥بذا رمضاف خصائص من ذلك أف كالظاىر

 (ٖ/ ُِ) هناية ا٤بطلبانظر:  (ٓ)
 (ِٕٓ/ ّ) ا٢ببّب التلخيصانظر:  (ٔ)
 (.ّ/ٕانظر: ركضة الطالبْب )(  ٕ)
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 .أشياء دل ٘بب على غّبه (بوجوب)أنو كلف  (خص النبي عليو الصالة والسالم)فمما 
كأصلو، كذلك ٫بو   (ِ)ُب ىذا ا٤بقاـ أشهر؛ فلذلك سلكو (ُ)كىإدخاؿ الياء على ا٤بقصور

ا يضحى بو، كىىو األشهر يطلق على كىيى كما يطلق على مى  :(ّ)(وأضحية ،ضحى) :صبلة
، كإف كاف (ٓ)بل ىي أكضح من تعبّب أصلو باألضحى ،صحيحة، كعبارتو (ْ)األضحية

 .التعبّب بالتضحية أكضح منهما

كركعتا  ،(ٕ)الوتر[كى ] ،النحر :لي فرائض كلكم تطوعع ىنَّ ثبلث »٣برب  (ٔ)(ووتر)
 .(ٗ)لكن لتعدد طرقو نزلوه منزلة ا٢بسن ،كىو ضعيف .(ٖ)«الضحى

 :(َُ)أٞبدف الواجب عليو أقل الضحى ال أكثره، كيؤيده خرب أكىأخذ منو 

                                                           

 ."ا٤بقصود ": ب: ُب (  ُ)
 : ب: "سلطو".ُب(  ِ)
 (ٔ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط (،ُِٓ/ٓ، التهذيب )(ٔ/ ُِ) هناية ا٤بطلب انظر:( ّ)
 التضحية" .ُب: ب: "(  ْ)
 (ُْٓانظر: ا٢باكم الصغّب ص:)( ٓ)
 (ّ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ُّْ/ ٕ) العزيز شرح الوجيز انظر: (ٔ)
 من: ب، كُب: أ:"الفجر".(  ٕ)
باب ذكر البياف أف ال فرض ُب اليـو -، (ٖٓٔ/ ِ) . كالبيهقي ُب الكربلََِٓبرقم  (ْٖٓ/ ّ) أخرجو أٞبد( ٖ)

برقم كتاب ُب الوتر،   (ُْْ/ ُ)كا٢باكم   ُْْٓبرقم  -لوتر تطوعكالليلة من الصلوات أكثر من ٟبس، كأف ا
أبو  . قاؿ البيهقي ُب الكربل بعد ركاية ا٢بديث: "جناب الكليب، عن عكرمة، عن ابن عباس. من حديث أيب ُُُٗ

 ".جناب الكليب ا٠بو حيٓب بن أيب حية ضعيف، ككاف يزيد بن ىاركف يصدقو كيرميو بالتدليس
 التلخيص "كغّبىم الصبلح كابن كالبيهقي كأٞبد الضعف ا٢بديث ىذا على األئمة كأطلق حجر: " كقاؿ ا٢بافظ ابن

 (ْٓ/ ِ) ا٢ببّب
 (ْٔ/ ِ) ا٢ببّب التلخيص، (ُُٓ/ ِ) الراية نصبدل أقف على من حسنو، كالطرؽ األخرل ضعيفة. انظر: ( 9)

، تفقو على الشافعي، البغدادم، أحد األئمة األعبلـالشيباين، ا٤بركزم، ٍب  أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ( َُ)
. قاؿ الربيع بن سليماف قاؿ لنا الشافعي أٞبد إماـ ُب ا٢بديث إماـ ُب الفقو إماـ ُب اللغة إماـ ُب القرآف إماـ ُب السنة

 النببلءانظر: سّب أعبلـ  .توُب رٞبو اهلل سنة إحدل كأربعْب كمائتْب ال ثنٌب عشرة ليلة خلت من ربيع األكؿ
 (.ٗٗ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ْ/ُ(، طبقات ا٢بنابلة )ُٕٕ/ُُ)
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 .كقياسو ُب الوتر كالتضحية كذلك .(ِ()ُ)«أمرت بركعٍب الضحى كدل يؤمركا هبا»

بأنو كاف ال يداـك عليها  :هىاتٝبع العلماء بْب أخبار الضحى ا٤بتعارضة ُب سن ذلك كال يناُب
على  إيتاره كال .ألهنا كانت كاجبة عليو ُب ا١بملة؛ تفرض على أمتو فيعجزكا عنها أف٨بافة 

 .(ْ)(ّ)راحلتو، ألنو دل يكن كاجبنا عليو ُب السفر كما قالو ابن عبدالسبلـ

                                                           

 .قولو "كدل يأمركا هبا" سقط من: ب(  ُ)
، (ّْٓ/ ٕ) ا٤بنّب البدر، (ْٔ/ ِ) ا٢ببّب لتلخيصاانظر:  كا٢بديث ضعيف. ُِٕٗبرقم (ٖٓ/ ٓ)أخرجو أٞبد ( ِ)

 .(ِْٔ/ ٖ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع
ركل عنو الدمياطي كخرج لو أربعْب حديثا ، عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم السلمي :ابن عبدالسبلـ (ّ)

تفسّب حسن ُب ٦بلدين كاختصار النهاية كالقواعد  كثّبة منها:  كابن دقيق العيد كىو الذم لقبو بسلطاف العلماء تصانيفو
انظر:  .توُب ٗبصر ُب ٝبادل األكذل سنة ستْب كستمائة ،ّب ذلككغ، كالفتاكل ا٤بوصلية ،كالقواعد الصغرل ،الكربل

 (.َُٗ/ِالبن قاضي شهبة ) (، طبقات الشافعيةَِٗ/ٖ) طبقات الشافعية الكربل

 ( ٖٗ/ ّ) ا٤بطالب أسُب: -النقل عنو-انظر (4)
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كشرح  (ِ)من خصائصو أيضنا كما ُب اجملموع (ُ)أدائو [/بّ] كعلى التنزؿ فجواز
 (ٔ).(ٓ)كركل ٝبع كأٞبد كىغّبه خربنا فيو أف ركعٍب الفجر من خصائصو .(ْ)(ّ)مسلم
من  (ُِ()ُُ)مك التهجد ٤با صححو النو  -(َُ()ٗ) لرافعيلتبعنا - (ٖ)ذكر أصلو (ٕ)كحذؼ

كحق غّبه، كمر ُب صبلة النفل الفرؽ بينو كىبْب  أف نسخ كجوب التهجد عاـ ُب حقو 
 .الوتر

                                                           

 زيادة: "عليها".ب: ُب (  ُ)
  (َِ/ ْ) ا٤بهذب شرح اجملموعانظر: ( 2)

كلد: سنة أربع كمائتْب توُب: ُب شهر رجب، سنة  الصحيح بن مسلم النيسابورم صاحبمسلم بن ا٢بجاج  (3)
(، تقريب التهذيب ٕٓٓ/ُِ) إحدل كستْب كمائتْب، بنيسابور، عن بضع كٟبسْب سنة، انظر: سّب أعبلـ النببلء

 (.ُِٔ/َُ( ، هتذيب التهذيب )ِٗٓ/ُ)
  (ُُِ/ ٓ) مسلم على النوكم شرحانظر:  (4)

على ما يفيد ذلك ُب مسند أٞبد، كلكن تقدـ قوؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب ٚبريج حديث اختصاصو  دل أقف( ٓ)
تابعو أضعف منو كىو جابر ا١بعفي ركاه أٞبد كالبزار كعبد بن ٞبيد من  دل يتفرد بو أبو جناب بلبالضحى قاؿ فيو: 

 عليكمطريق إسرائيل عنو عن عكرمة عنو بلفظ أمرت بركعٍب الفجر كالوتر كدل تكتب 
 .اجملموع كشرح مسلم"زيادة :"كما ُب ُب: ب: (  ٔ)
 أم: أف صاحب اإلرشاد حذؼ ذكر التهجد، مع أف أصلو ذكره تبعا للرافعي.( ٕ)
 .ُْٓانظر: ا٢باكم الصغّب ( ٖ)
العجم ين دل أر ُب ببلد أأظن  :قاؿ ابن الصبلح .عبد الكرًن بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن الفضل الرافعيفعي: ار ال (ٗ)

مثلو كاف ذا فنوف حسن السّبة ٝبيل األمر، لو مصنفات كثّبة منها: الشرح الكبّب كالشرح الصغّب كاحملرر، توُب ُب ذم 
(، ُِٖ/ٖ) (، طبقات الشافعية الكربلِِٓ/ِِ) القعدة سنة ثبلث كعشرين كست مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء

 (.ٕٓ/ِطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.ُّْ/ٕنظر: العزيز شرح الوجيز )ا( َُ)
لو مصنفات كثّبة  ،الشيخ اإلماـ العبلمة ٧بيي الدين أبو زكريا ،النوكم حيٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن النوكم (ُُ)

منها: الركضة كا٤بنهاج ككتاب األذكار ككتاب رياض الصا٢بْب، مات سنة سبع كسبعْب كستمائة. انظر: طبقات 
 (.ُّٓ/ِ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )(ّٓٗ/ٖ) الشافعية الكربل

على أف : "ٝبهور األصحاب -بعد ترجيحو أف الوتر غّب التهجد–قاؿ النوكم  (ّ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر:  (ُِ)
 -كحكى الشيخ أبو حامد: أف الشافعي . . قاؿ القفاؿ: كىو أف يصلي ُب الليل كإف قلالتهجد كاف كاجبا عليو  

 ".، كما نسخ ُب حق غّبه، كىذا ىو األصح أك الصحيح- -نص على أنو نسخ كجوبو ُب حقو  -رٞبو اهلل 
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، (ُ)صححو ابن خزدية كغّبه .أمر بو لكل صبلة ألنو  ،ن لكل صبلة كىلو نفبل (َوسواك)
؛ (ّ)«خشيت أف يكتب علي (ِ)/أمرت بالسواؾ حٌب »: كال ينافيو ما صح من قولو 
 .(ْ)بأنو كتب عليو بعد ذلك :إلمكاف ا١بمع بينو كبْب األكؿ

؛ لقولو (ٓ)كىاختياره طلبنا لآلخرة ،للدنيا طلبا بْب مفارقتو  (نسائو تخيير)بوجوب ( و)

٥بن على ما آثره ىنا كلئبل يكوف مكرً  ،(ٕ)اآليتْب (ٔ)چ ے ھ ھ ھ چتعاذل: 
 أك من فقر القلب، بدليل قولو : و تعوذ من فتنة الغُبىكتعوذه منو إمنا  .لنفسو من الفقر

 [/أْ]. كدل جيب عليهن ا١بواب (ٖ)«كإمنا الغُب غُب النفس ليس الغُب بكثرة العرض»
 .(ٗ)فورنا

                                                           

عن  ْٖبرقم  -باب السواؾ–كتاب الطهارة   (ُّ/ ُ) و داكدكأب، ُٓبرقم  (ُُ/ ُ)ابن خزدية ُب صحيحو  (ُ)
أمر بالوضوء لكل صبلة، طاىرا كغّب طاىر، فلما شق ذلك عليو،  وؿ اهلل أف رس عبد اهلل بن حنظلة بن أيب عامر

 كقاؿ: " ٔٓٓقم ر ب، (ِٖٓ/ ُ) ، كا٢باكم َُِٔٗبرقم ، (ُِٗ/ ّٔ)أٞبد ُب مسنده ك « أمر بالسواؾ لكل صبلة
 .(ُِٔ/ ّ) ا٢ببّب التلخيصحسنو ابن حجر ُب ك  ".ىذا حديث صحيح على شرط مسلم، كدل خيرجاه

 [أِ]ب/ هناية( ِ)
 أيب بن ليث كفيوقاؿ ابن حجر: ". ََُٕٔبرقم  (ّٖٗ/ ِٓ) عن كاثلة بن األسقع،أخرجو أٞبد هبذا اللفظ ( ّ)

 (ِّْ/ ُ) ا٢ببّب التلخيص ".ضعيف كىو سليم
 ،(ٗٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ّ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ِّْ/ ٕ) العزيز شرح الوجيز  (،ُِٓ/ٓانظر: التهذيب )( ْ)

 (َِِ/ ْ) مغِب احملتاج، (َٖٓ/ ّ) الوسيط مشكل شرح
 (ٗ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط ،(ٖ/ ُِ) هناية ا٤بطلب ،(َُ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( ٓ)
 ِٖاألحزاب: سورة ( ٔ)
﮷     ھ ھ ھ ے ے ۓٹ ٹ چ (ٕ) ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮼  ﮻  ﮺  ﮹               ﮸ ﯀  ﯁   ﮽ ﮾ ﮿

 ِٗ - ِٖاألحزاب:  چ
 النفس غُب الغُب باب-كتاب الرقاؽ  (ٓٗ/ ٖ)، حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو. عند البخارممتفق عليو من ( ٖ)

 .َُُٓبرقم  العرض كثرة عن الغُب ليس باب -، كتاب الزكاة(ِٕٔ/ ِ) كمسلم، ْْٔٔ
 (َُ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٗ)
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 چ چ: عليو التزكيج عليهن كالتبدؿ هبن مكافأة ٥بن فقاؿـ اهلل حرَّ  (ُ)[َبنوخاك ]خّبىن  اك٤ب

لتكوف لو  .اآلية (ّ)چڱ ڱ     ڱ چ: االية، ٍب نسخ لقولو تعاذل  (ِ)چچ  چ چ
 .(ْ)التزكج عليهنَبؾ ا٤بنة ب

ال من حيث كلو قبل التخيّب،  ،(ٓ)للمقاـ معو من حيث الزكجية (طالق كارىة)كبوجوب 
كذلك ٤با دؿ ؛ (ٕ)]النكاح[قطع ي ،؛ ألنو كالعياذ باهلل كفر(ٔ)ومهو عبارة ا٢باكمتذاتو كما 
توقفت فرقتها على الطبلؽ كدل  ٍب كىمن ،(ٖ)ه الفراؽ ٤بن اختارت الدنيا ُب اآليةعليو كعدي 

 .(ُُ()َُ)[كأمتوكمن اختارتو دل حيـر طبلقها ]. (ٗ)حيصل باختيارىا

                                                           

 بو" أ "كأخرب:ُبمن:ب، ك ( ُ)
 ِٓاألحزاب: سورة ( ِ)

 َٓ األحزاب:سورة ( ّ)

 .(ْ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ّْْ/ ٕ) العزيز شرح الوجيز، (ُّ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( ْ)
 (ََُ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ٔ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر: ( ٓ)
 ، كعبارتو: "كإمساؾ كارىتو".ُْٓانظر: ا٢باكم الصغّب ( ٔ)
 سقط من:أ، كأثبت ُب: أ. (  ٕ)
﮶ چ يقصد قولو تعاذل: ( ٖ) ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 ِٖاألحزاب:  چ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ 
، فلو حصل الفراؽ أم: لو أهنا اختارت الدنيا دل تطلق ٗبجرد ىذا االختيار، بل الفرقة متوقفة على طبلقو ىو ( ٗ)

شرح  ، العزيز(ٓ/ ٕ) الطالبْب ركضة، (َُ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط باختيارىا للدنيا، ٤با كاف للتسريح معُب. انظر:
 .(ٗٗ/ ّ)  ا٤بطالب أسُب(،  ّْٓ/ٕالوجيز )

 من: ب، كُب:  أ"كأميو".( َُ)
 .(ٓ/ ٕ) ركضة الطالبْب(، ّْٓ/ٕ، العزيز شرح الوجيز )(ُُ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر:  (ُُ)
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٤با قالت لو  (ُ)لو ُب ابنة ا١بوف كاستشكل كجوب الطبلؽ قبل التخيّب بأف ٦برد فعلو 
أكـر  بأنو  :كجياب .(ّ)ماكر تكوف تال يدؿ على كجوبو الحتماؿ أف  ،(ِ)عوذ باهلل منكأ

 .ىا إذل كراىة ذاتو فتكفرألف ذالك رٗبا جرٌ  ؛ُب عصمتو من تكره ا٤بقاـ معو من أف تبقى

خبلفو؛ النتفاء  كىو ٧بتمل، لكن األكجو .(ٓ)ا٢باكم حرمة إمساؾ أمة كرىتو(ْ)كقضية كبلـ
الذم آثره  ألجلو، كىو خشية اإلكراه على الفقر  [/بْ] ا٤بعُب الذم كجب الطبلؽ

 .لنفسو

                                                           

انظر:  فاستعاذت منو، ففارقها.  أ٠باء بنت النعماف بن ا١بوف بن شرحبيل. تزكجها رسوؿ اهلل  :ابنة ا١بوف (ُ)
(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ُْ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ُٖٕٓ/ْاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )

(ٖ/ُٗ.) 
عن عائشة، رضي اهلل عنها: أف ابنة ا١بوف، ٤با أدخلت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كدنا أخرج البخارم ( ِ)

 -كتاب الطبلؽ   (ُْ/ ٕ) .«لقد عذت بعظيم، ا٢بقي بأىلك»منها، قالت: أعوذ باهلل منك، فقاؿ ٥با: 
 ِْٓٓبرقم -بالطبلؽ امرأتو الرجل يواجو كىل طلق، من باب
ذكر ىذا الوجو الرافعي ُب العزيز شرح الوجيز كقاؿ: "ألف ُب شرح ا١بويِب ذكر كجو غريب: أنو كاف ال حيـر عليو (  ّ)

 ا٤بتعلقة احملرمات (. كذكره النوكم بقولو: "ْْٓ/ٕالعزيز شرح الوجيز )إمساؾ من كرىت نكاحو، بل يفارقها تكرما" 
 (ٔ/ ٕ) الطالبْب ركضة "تكرما يفارقها كاف إمنا: كقيل. الصحيح على نكاحو كرىت من إمساؾ: فمنها. بالنكاح

قضية كبلمو أك قضيتو أك قضية كبلمهم:  ىو ا٢بكم بالشيء ال على كجو الصراحة. انظر: ٨بتصر الفوائد ا٤بكية ( ْ)
 ( ُْٖ( ا٣بزائن السنية ص: )ٖٗص: )

 (ٔ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر:  (ٓ)
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لذكم األحبلـ من أصحابو ُب ا٢برب كغّبه من أمور الدين  (مشاورة)بوجوب ( وَ )

ب قلوهبم كتنبيههم على يكحكمتو تطي .(ِ)چ ڦ ڦ ڤ چ، قاؿ تعاذل: (ُ)كالدنيا
كاف غنيا  علل األحكاـ كطرؽ االجتهاد، كأف يسًب بو ا٢بكاـ ك٫بوىم بعده، كإال فهو 

عن  (ْ)كإف حكى البيهقي .(ّ)عنها بالوحي كاالجتهاد الذم ال خيطئ، كىذا ىو ا٤بذىب
 (ٔ).رضي اهلل عنو عدـ كجوهبا (ٓ)الشافعي

                                                           

 (ٗٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ّ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ٕ/ ُِ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ُ)
 ُٗٓعمراف: آؿ سورة ( ِ)

 (ّ/ٕ( ركضة الطالبْب )ّّْ/ٕجيز )العزيز شرح الو  ،(ٖ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( 3)

كلد: ُب سنة أربع كٜبانْب كثبلث مائة ُب ، البيهقي أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بسركجردم (ْ)
ا٣ببلفيات، نصوص الشافعي، توُب: ُب عاشر شعباف. لو مصنفات كثّبة منها: السنن الكبّب، الَبغيب كالَبىيب ، 

(، طبقات الشافعية ُّٔ/ُٖشهر ٝبادل األكذل، سنة ٜباف كٟبسْب كأربع مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)
 (.َِِ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ٖ/ْالكربل)

ؿ أٞبد بن حنبل رضي قا، ا٤بكي  القرشي السائب بن شافعالشافعي ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن  (ٓ)
اهلل عنو: ما عرفت ناسخ ا٢بديث كمنسوخو حٌب جالست الشافعي، كقاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ: ما رأيت رجبل 

، توُب لةتصانيفو: األـ، الرسامن أكؿ من تكلم ُب أصوؿ الفقو كىو الذم استنبطو،.  ىوك . أكمل من الشافعيقط 
/ ْ) األعياف كفيات .،(ُِٗ/ ُ) للسبكي الكربل الشافعية طبقات(، ٓ/َُالنببلء)ىػ انظر: سّب أعبلـ َِْسنة 
ُّٔ) 

 ( ْْ/ َُ) كاآلثار السنن معرفةانظر:  (ٔ)
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ف اهلل تعاذل كعده علمو من غّب تقييد بعدـ ا٣بوؼ؛ أل (ُ)(إزالة منكر)بوجوب ( وَ )
ٗبا إذا دل يعلم، أك  (ْ)لكن قيده الغزارل .(ّ)تقريره على ذلك يوجب جوازه؛ كألف (ِ)العصمة

 .(ٓ)أف يظن أف فاعلو يزيد فيو عنادنا

ف إ-لو مع  ا٣بوؼ كى  ،(ٕ)الضعف لىكلو زاد ع (ٔ)(عدو كثير مصابرة)بوجوب ( وَ )
 .؛ ألنو موعود بالعصمة كالنصر ٖببلؼ غّبه فيهما-ضرً في 

أنا أكذل »؛ ٣برب الصحيحْب: (سرُمع  )من ا٤بسلمْب  (ٖ)(قَضاء دين ميت)بوجوب ( وَ )
 .(ٗ)«فمن توُب منهم فَبؾ ديننا فعلي قضاؤه با٤بؤمنْب من أنفسهم

                                                           

 (ٗٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ْ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ّّْ/ ٕ) العزيز شرح الوجيز، (ُِٔ/ٓانظر: التهذيب ) (1)
 صلى اهلل رسوؿ خّب ما) قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحْب ُباستشهد لذلك ابن ا٤بلقن ٕبديث  
 صلى اهلل رسوؿ انتقم كما منو الناس أبعد كاف إٜبا كاف فإذا إٜبا يكن دل ما أيسرمها أخذ إال أمرين ُب كسلم عليو اهلل
 (َُِ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية انظر: (هبا هلل فينتقم اهلل حرمة تنتهك أف إال لنفسو كسلم عليو اهلل

 ٕٔا٤بائدة: چ  ژ ژ   ڑ ڑچ  كما ُب قولو تعاذل:   (ِ)
 بأف عنو كجياب تغيّبه، لزمو إزالتو، من ٛبكن مكلف كل بل ا٣بصائص، من ليس ىذا: يقاؿ قدقاؿ النوكم: "( ّ)

، فإنو للخوؼ، عنو يسقط ال أنو ا٤براد  (ْ/ ٕ) الطالبْب ركضة "– أعلم كاهلل -. غّبه ٖببلؼ معصـو
لو  ، الغزارل ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن أٞبد الطوسي أبو حامد الغزارل كلد بطوس سنة ٟبسْب كأربعمائة (ْ)

مصنفات كثّبة منها: ا٤بستصفى، الوسيط ُب ا٤بذىب، بداية ا٥بداية، توُب يـو االثنْب، رابع عشر ٝبادل اآلخرة، سنة 
لشافعية البن (، طبقات أُُ/ٔ، طبقات الشافعية الكربل)(ِِّ/ُٗانظر: سّب أعبلـ النببلء) ٟبس كٟبس مائة.

 .(ِّٗ/ُقاضي شهبة )
 (ٓ/ ٕ) ركضة الطالبْب (ُّٗ/ ِ) الدين علـو إحياءانظر: ( ٓ)
 (ّّْ/ ٕ) العزيز شرح الوجيز (ُِٔ/ٓانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (ّّْ/ٕإذا دل يزد عدد الكفار على الضعف". العزيز شرح الوجيز )قاؿ الرافعي: كاألمة إمنا يلزمها الثبات ( ٕ)
 ، (ْ/ ٕ) ركضة الطالبْب(، ُِٔ/ٓانظر: التهذيب ) (ٖ)
 عليو اهلل صلى النيب قوؿ باب-كتاب النفقات   (ٕٔ/ ٕ)، عند البخارم متفق عليو من حديث أيب ىريرة ( ٗ)

 فلورثتو ماال ترؾ من باب-كتاب الفرائض   (ُِّٕ/ ّ) كمسلم ُّٕٓبرقم  -«فإرل ضياعا أك كبل ترؾ من: »كسلم
 ُُٗٔبرقم 
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ككجو ا٣بصوصية: بناء على أف كجوب القضاء إمنا  [/أٓ] .(ُ)ده اإلماـ ٗبا إذا اتسع ا٤باؿكقيٌ 
كأف ذلك ال جيب على اإلماـ بعده، كما  -(ِ)كما ُب شرح مسلم-ىو من ماؿ ا٤بصاحل 

 .(ٓ)كغّبه (ْ()ّ)قالو اإلمىاـ، كجـز بو صاحب األنوار

اف جيوز لو الصبلة فإف قلنا يقضيو من مالو كما ىو ظاىر كبلمهم، فا٣بصوصية ظاىرة، كك
. كا٢برمة منسوخة با٢بديث (ٔ)على من دل يَبؾ كفاء كلو ضامن، ككذا إف دل يكن لو ضامن

 .(ٕ)السابق

 .(ٖ)قيل: ككاف جيب عليو إذا رأل ما يعجبو أف يقوؿ: لبيك إف العيش عيش اآلخرة

 .(ٗ)كقيل: كاف إذا شرع ُب تطوع لزمو إٛبامو

 .(ُ)ببل خلل، أم: يؤثر ُب الكماؿ كقيل: كاف يلزمو أداء فرض الصبلة
                                                           

 (ٔ/ ُِ) ا٤بطلب هنايةانظر: ( ُ)
 (َٔ/ ُُ) مسلم على النوكم شرحانظر:  (ِ)
 ُب كتابا ٝبع الفقو ُب األنوار كتاب صاحب األردبيلي الدين عز العبلمة اإلماـ صاحب االنوار : ىو يوسف (ّ)

كقاؿ ُب أكؿ كتابو إنو  ا٤بذىب خبلصة كجعلو كغّبىا الركضة بو اختصر النفع عظيم لطيفاف ٦بلداف األنوار ٠باه الفقو
 طبقات ىػ. انظر:ٕٕٗ، توُب سنة ٝبعو من الشرح الكبّب كالصغّب كالركضة كشرح اللباب كاحملرر كا٢باكم كالتعليقة

 (ُِِ/ ٖ) للزركلي ، األعبلـ(ُّٖ/ ّ) شهبة قاضى البن الشافعية
 (.ُّٓ/ِألنوار ألعماؿ األبرار )ا انظر: (ْ)
 (.ُِٔ/ٓ، انظر: التهذيب )(ٕ/ ُِ) ا٤بطلب هناية،(ُٖ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر:  (ٓ)

( ْ/ٕكجهْب كدل يرجح. انظر: الركضة ) -أعِب: ُب كجوهبا على اإلماـ بعده–كذكر اإلماـ النوكم أف ُب ا٤بسألة 
 ( ّّْ/ٕككذلك الرافعي ُب العزيز شرح الوجيز )

 (ٔ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر:  (ٔ)
 ٖٖالصبلة على من عليو دين دل يقضو، نسخت با٢بديث السابق انظر ص: أم: ٙبرًن( ٕ)
 ، (ْ/ ٕ) الطالبْب ركضة(ّّْ/ٕالنوكم. انظر: العزيز شرح الوجيز )ك ذكرىا بصيغة قيل: الرافعي  (ٖ)

كذكرىا بقية فقهاء الشافعية ُب التلبية يندب الزيادة ُب التلبية ٤بن رأل ما حيب أك يكره أف يقوؿ: لبيك إف العيش عيش 
هناية ، (َٗ/ ْ) الكبّب ا٢باكم (ُِٔ/ ٖ) ا٤بزين ٨بتصر، (ِِْ/ ِ) للشافعي األـ. انظر: اآلخرة؛ إقتداء بالنيب 

 (ِّٖ/ ْ) ا٤بطلب

 (َْْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص (،ُِٔ/ٓانظر: التهذيب للبغوم )( 9)
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، كغسل ا١بمعة، لكن (ِ)كقيل: كاف يلزمو أربع ركعات عند الزكاؿ، كعليو ابن ا٤بسيب
 (ْ). كاالستعاذة عند القراءة. قاؿ ]ابن[(ّ)حديثو كاهو. كالوضوء لكل صبلة، ٍب نسخ

الٍب ىي أحسن. ككيلِّف من العلم كحده ما كلفو الناس كغّبه: كأف يدفع ب (ٓ)القاص
 .(ٔ)بأٝبعهم، ككاف مطالىبنا ٗبشاىدة ا٢بق كلو مع اشتغالو بأيمَّتو انتهى

  

                                                                                                                                                                      

 حكوه عن ا٤باكردم. (َّْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (َُٕ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غايةانظر:  (ُ)
بن ا٤بسيب بن حزف بن أيب كىب القرشي، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أف  سعيد :ابن ا٤بسيب (ِ)

مرسبلتو أصح ا٤براسيل، كلد: لسنتْب مضتا من خبلفة عمر رضي اهلل عنو. كقيل: ألربع مضْب منها، قاؿ ابن ا٤بديِب ال 
نة ثبلث كتسعْب. انظر: سّب أعبلـ أعلم ُب التابعْب أكسع علما منو، مات سنة أربع كتسعْب كقيل مات س

 (.ْٖ/ْ( ، هتذيب التهذيب )ُِْ/ُ(، تقريب التهذيب )ُِٕ/ْالنببلء)
 (ْٖتقدـ ٚبرجيو ص: )( ّ)
 ُب: ب.ثبت أك من: أ، سقط (  ْ)
 الكثّبة  كمن التصانيف صنف ،ا٤بذىب أئمة أحد القاص ابن العباس أبو الطربم أٞبد أيب بن أٞبد ابن القاص:  (ٓ)

 كشرحومها ا٤بذكورين بالكتابْب األئمة اعتُب كقد ا٢بجم ُب التلخيص دكف كىو ا٤بفتوح ككتاب، التلخيص تصانيفو
 الشافعية ، طبقات(َِّ/ ُٓ) النببلء أعبلـ كثبلٜبائة. انظر : سّب كثبلثْب ٟبس سنة بطرسوس توُب مشهورة شركحا
 (كما بعدىأَُ/ ُ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٗٓ/ ّ) للسبكي الكربل

: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية (َْْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص(، ْٗٔانظر: التلخيص البن قاص )( ٔ)
َُٕ). 
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 المحرمات[ ]خصائص النبي 

خص هبا تكرمةن لو؛ إذ أجر ترؾ احملـر أكثر من أجر )و(  [/بٓاحملرمات ] (ُ)النوع الثاين:
كإف كاف -عليو نفلها  (ِ)/ )حرمة صدقة(ترؾ ا٤بكركه كفعل ا٤بندكب. فمن ٍب خص بنحو: 

، ككاجبها: كالكفارة، كالنذر، كالزكاة؛ لؤلحاديث -(ٓ)، أك من جهة عامة(ْ)متقـو (ّ)]غّب[
هنما ينبئاف عن ذؿ األخذ كعز ؛ أل، كصيانة ٤بنصبو الشريف (ٔ)الصحيحة ُب ذلك

 ا٤بأخوذ منو.

كأبدؿ هبما: الفيء الذم ينبئ عن عز األخذ كذؿ ا٤بأخوذ منو؛ ألنو إمنا يؤخذ على سبيل 
 .(ٕ)القهر كالغلبة

                                                           

 زيادة حرؼ "من" بُب: (  ُ)
 [بِ]ب/ هناية( ِ)
 .ب ثبت ُب:أك  سقط من: أ( ّ)
إف ما كاف منها أمواال متقومة كانت ٧برمة عليو صلى اهلل عليو إشارة إذل كجو حكاه ابن ا٤بلقن عن ا٤باكردم كىو: ( ْ)

 ُب السوؿ غاية" انظر: كسلم دكف ما كاف منها غّب متقـو فتخرج صلواتو ُب ا٤بساجد كشربو ماء زمـز كبئر ركمة
 (ُِٔ: ص) الرسوؿ خصائص

 (َْٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائص انظر:( ٓ)
إف الصدقة ال تنبغي آلؿ »قاؿ:  أف رسوؿ اهلل عبد ا٤بطلب بن ربيعة بن ا٢بارث أخرج مسلم ُب صحيحو عن ( ٔ)

 َُِٕ برقم -باب ترؾ استعماؿ آؿ النيب على الصدقة-كتاب الزكاة  (ِٕٓ/ ِ). «٧بمد إمنا ىي أكساخ الناس
/ ّ) ا٤بطالب أسُب، (ُِ/ ُِ) ا٤بطلب هناية، (ٓ/ ٕ) الطالبْب ركضة(، ّْٔ/ ٕانظر: العزيز شرح الوجيز ) (ٕ)

 .(ُِٔ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (ٗٗ
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 ( بالتثنية بِب ىاشم كبِب ا٤بطلب، كعلى مواليهما، فمواليو )على قريبيوكخص: بأنو ٧بـر 
كال آلؿ  ال ٙبل حملمد -أم الصدقات-كإهنا »: ٤با صح من قولو  )واجبها(باألكذل. 

ال ٙبل لنا كإف »مواله عند عزمو على األخذ من الصدقة:  (ِ)كمن قولو أليب رافع (ُ)«٧بمد
. كتدخل فيها الكفارة ا٤بذكورة من زيادتو، أك ىي ثابتة بالقياس (ّ)«موذل القـو من أنفسهم

 .(ْ)على الزكاة إف خصت الصدقة هبا، كما ىو الظاىر

                                                           

باب -كتاب الزكاة  (ِٕٓ/ ِ) . عبد ا٤بطلب بن ربيعة بن ا٢بارثمن حديث  ِْْٗأخرجو مسلم برقم ( ُ)
 َُِٕ برقم -الصدقةترؾ استعماؿ آؿ النيب على 

. -من قبط مصر يقاؿ: ا٠بو إبراىيم كقيل: أسلم. كاف عبدا للعباس فوىبو للنيب -رافع موذل رسوؿ اهلل  أبو (ِ)
بإسبلـ العباس أعتقو. ركل عدة أحاديث. شهد غزكة أحد كا٣بندؽ ككاف ذا علم كفضل.  --فلما أف بشر النيب 

(، ّٖ/ُرضي اهلل عنو. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )-فة سنة أربعْب. توُب: ُب خبلفة علي. كقيل: توُب بالكو 
 (.ُُِ/ٕ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )َُِ/ٔأسد الغابة ُب معرفة الصحابة)

/ ٓ)، ، كالنسائيَُٓٔبرقم  ىاشم بِب على الصدقة باب -كتاب الزكاة(ُِّ/ ِ)، أخرجو أبو داكد( ّ)
باب ما جاء ُب كراىية الصدقة - (ّٕ/ ّ)، كالَبمذم، ُِِٔبرقم  -منهم القـو موذل باب -كتاب الزكاة (َُٕ

، ِّّٖٔبرقم ، (ِٖٗ/ ّٗ)، كأٞبد، صحيح حسن حديثكقاؿ:  -للنيب صلى اهلل عليو كسلم كأىل بيتو كمواليو
ؿ: كقا  ُْٖٔبرقم ، (ُٔٓ/ ُ، كا٢باكم، )ِّّٗبرقم  -باب مصارؼ الزكاة- (ٖٖ/ ٖ) ،كابن حباف ُب صحيحو

 ". ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب، كدل خيرجاه "
 (ٗٗ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ْ)
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عبارة  [/أٔكما أفادتو ]   (ُ)كأما صدقة التطوع فتحل لآلؿ كمواليهم، ككذا ٤بواليو
ب ُب الشرب من ساقيات بْب مكة كا٤بدينة: تعو  ا٤ب (ّ)فهي لقوؿ جعفر الباقر ،(ِ)أصلو
، كىو ُب حكم ا٤برفوع؛ إذ ا٣بصائص ال مدخل للرأم (ْ) «إمنا حـر علينا الصدقة ا٤بفركضة»

 .فيها، فيكوف مرسبلن؛ ألف الباقر تابعي جليل؛ كاعتضد مرسلو بقوؿ أكثر أىل العلم

                                                           

 .(ٖٔ/ ْ) البهية الغرر، (ِّّ/ ُ) للشّبازم ا٤بهذب ، (ّٗٓ/ ٖ) ، كأيضا(ُٕٓ/ ٕ) الكبّب ا٢باكمانظر:  (ُ)
 ُْٓ عبارة أصلو: "كحرمة الصدقتْب، كالزكاة على قريبيو كمواليهم". ا٢باكم الصغّب( ِ)
أبو عبد اهلل جعفر الصادؽ بن ٧بمد الباقر بن علي زين العابدين بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب،  :جعفر الباقر(ّ)

رضي اهلل عنهم أٝبعْب؛ ككاف من سادات أىل البيت كلقب بالصادؽ لصدقو ُب مقالتو سنة ٜبانْب. كرأل بعض 
 .(ِٓٓ/ٔ) (سّب أعبلـ النببلءِّٕ/ ُ) األعياف اتكفيمات ُب سنة ٜباف كأربعْب كمائة. انظر: ، الصحابة

 بِب من الفرض صدقة لو ٙبل ال ٤بن التطوع صدقة إباحة باب- (َّّ/ ٔ) أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل( ْ)
قىاؿ عىبد اهلل ٍبن أىٍٞبىد ٍبن حنبل عىن . إبراىيم بن ٧بمدضعيف ألف فيو  كاألثر ،َُِّٗبرقم  -ا٤بطلب عبد كبِب ىاشم

 ضعفاء ُب الكامل، (ُٖٔ/ ِ) الرجاؿ أ٠باء ُب الكماؿ هتذيبانظر:  أبيو: كاف قدريا معتزليا جهميا، كل ببلء فيو.
 (ّّٓ/ ُ) الرجاؿ
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ألف األصل كالغالب فيو أف  ؛(ِ)ُب النذر أنو كالفرض (ُ) لؤلذرعي م يتجو من ترددو كالذ
كىاجبها الذم شرحت عليو ىو الذم ُب النسخ ا٤بعتمدة،  مي كضى  .يسلك مسلك كاجب الشرع

ا ؤخر كىو األكذل، كىُب بعضها الضبط مع ذلك بكسرة أيضا، كإمنا يصح إف قدر ا٤بصدر م
، (ٓ()ْ)معمولو الظرؼ كشبهو كىو القياس، كمن ٍب اختاره الرضي (ّ)على جواز ]تقدًن[بناء 

 .ذكر حرمة كاجبهىا كعلى ما ر:كالتقدي

للعدك، إف أمكن  (ٕ)(قبل قتال)سبلحو،  :بسكوف ا٥بمزة أم ((ٔ)متونزع أل)كخص ٕبرمة 
. (ٖ)«فيضعها حٌب يقاتل متوال ينبغي لنيب أف يلبس أل»:  ٤با صح من قولو  ؛كاحتيج إليو

؛ كألف نزعها ينبئ عن ا١بنب الناشئ عنى ضعف كقضيتو أف ذلك من خصائص األنبياء 
 .ا٤بناُب ٤بقاـ النبوة [/بٔ]  اليقْب

                                                           

شهاب  ةأٞبد بن ٞبداف بن أٞبد بن عبد الواحد إلماـ العبلمة ا٤بطلع صاحب التصانيف ا٤بشهور : ىو االذرعي (1)
غنية ك  قوت احملتاج :التدريس كالتصنيف كالكتابة كالفتول كحصل لو كتب منها اشتغل ب، الدين أبو العباس األذرعي

 كٜبانْب ثبلث سنة األخرة ٝبادم ُب . توُبكالتوسط كالفتح بْب الركضة كالشرح كالتنبيهات على أكىاـ ا٤بهمات  احملتاج
 (ُُٗ/ ُ) للزركلي كما بعدىا(، األعبلـ ُُْ/ ّ) شهبة قاضى البن الشافعية ٕبلب. انظر:  طبقات كسبعمائة

 ٙبل: يقاؿ أف كحيتمل ، كبلما فيو لؤلصحاب أر دل :ذرعيؿ األى اقنقل صاحب االسعاد عن األذرعي ما نصو: "( ِ)
 حيل فبل الشرع كاجب مسلك بالنذر يسلك ىل أنو على خيرج أف كحيتمل بالنذر، متطوع الناذر ألف التطوع؛ كصدقة

. انظر: االسعاد بشرح االرشاد رسالة ما جستّب با١بامعة االسبلمية "ٗبعناه انتهى فتحل؟ جائزة مسلك أك كالزكاة، ٥بم
 (َِٕص: ) ٙبقيق : بشّب العنزم

 سقط من: أ، كأثبت ُب: ب.(  ّ)
اشتهر بكتابيو  ،أسَباباذعادل بالعربية، من أىل  ٧بمد بن ا٢بسن الرضي األسَباباذم، ٪بم الدين:الرضي: ىو ( ْ)

انظر:  كىي ا٤بسماة بالشافية، ُب علم الصرؼ  ، شرح مقدمة ابن ا٢باج، ة ُب شرح الكافية، البن ا٢باجبالوافي
 . (ٖٔ/ ٔ) للزركلي األعبلـ

 .(ُٓ/ٖنظر النقل عنو: حاشية القونوم على تفسّب البيضاكم )ا (ٓ)

 غريب. انظر: الدرع، يقاؿ للرجل إذا لبس سبلحو: قد استؤلـ :-كقد يَبؾ ا٥بمز ٚبفيفا، مهموزة-الؤلمة:  (ٔ)
 (َِِ/ ْ) كاألثر ا٢بديث غريب ُب النهاية، (ِّٓ/ ُ) ا٢بريب إلبراىيم ا٢بديث

 (ٓ/ ٕ) ركضة الطالبْب ،(َْْ/ ٕ) العزيز شرح الوجيز، (ُْ/ ُِ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٕ)
برقم  (ُُٓ/ ٕ) للنسائي الكربل السنن، ُب الكربل، كالنسائي ُْٕٖٕبرقم  (ٗٗ/ ِّ)، أخرجو أٞبد( ٖ)

 ٦بمع ". الصحيح رجاؿ كرجالو أٞبد، ركاهقاؿ ا٥بيثمي: "كا٢بديث صحيح، . ، من حديث جابر بن عبداهللََٕٔ
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بل الوصوؿ إليهم، فيجوز النزع كما الهنزاـ أك جبلء العدك ق ؛دل حيتج إليو أما إذا دل ديكن أك
 ر.ىو ظاى

: كىو اإلدياء ٗبباح من ٫بو ضرب، أك قتل، مع إظهار خبلفو؛ ٤با (خائنة عين)ٕبرمة ( و)
 .(ُ)«ال ينبغي لنيب أف تكوف لو خائنة األعْب»: صح من قولو 

ذكر بذلك لشبهو با٣بيانة  (ِ)]ما[، ك٠بى كقضيتو أف ذلك من خصائص األنبياء 
 .(ّ)بإخفائو

، كحيـر على (ْ)كاف إذا أراد غزكة كٌرل بغّبىا  كليس منها ا٣بديعة ُب ا٢برب؛ ٤با صح أنو 
 .(ٓ)غّبه ذلك ُب ٧بظور فقط

                                                                                                                                                                      

/ ٔ) العشرة ا٤بسانيد بزكائد ا٤بهرة ا٣بّبة إٙباؼ. كصحح اسناده البوصّبم. انظر: (َُٕ/ ٔ) الفوائد كمنبع الزكائد
ّٖٔ). 

عن مصعب ، ِّٖٔبرقم  -اإلسبلـ عليو يعرض كال األسّب قتل باب-كتاب ا١بهاد   (ٗٓ/ ّ) ،أخرجو أبو داكد( 1)
، كالبيهقي ُب ُّٔٓبرقم  -ا٤برتد ُب ا٢بكم-كتاب احملاربة  (ّْْ/ ّ) ، . كالنسائي ُب الكربلبن سعد، عن سعد

، ُِّٕٕبرقم  -ا٢برب ُب ا٤بكيدة دكف األعْب خائنة من عليو حـر ما باب-، كتاب النكاح (ّٔ/ ٕ) الكربل
 .ىذا حديث صحيح على شرط مسلم، كدل خيرجاه " كقاؿ: " َّْٔبرقم  كتاب ا٤بغازم،  (ْٕ/ ّ)، كا٢باكم

 .(ُٗٔ/ ٔ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع، (ْْٗ/ ٕ) ا٤بنّب البدركا٢بديث صحيح. انظر: 

 ب.ُب:  سقط من: أ، كأثبت(  ِ)
 (ُُْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص (ٔ/ ٕ) الطالبْب ركضة( ِْْ/ٕالوجيز ) انظر: العزيز شرح (ّ)
 غزكة أراد من ابب-كتاب ا١بهاد كالسّب   (ْٖ/ ْ)، عند  البخارم متفق عليو من حديث كعب بن مالك ( ْ)

 توبة حديث باب-، كتاب التوبة (َُِِ/ ْ)، كمسلم ِْٕٗ برقم -ا٣بميس يـو ا٣بركج أحب كمن بغّبىا، فورل
 ِٕٗٔبرقم  -كصاحبيو مالك بن كعب

. كرد قولو ( كذكر أف ا٣بدعة ُب ا٢برب تدخل ُب التحرًنْٖٔخالف ُب ذلك ابن القاص ُب التلخيص )ص( ٓ)
 ، (ٔ/ ٕ) الطالبْب ركضة (ِْْ/ٕالعزيز شرح الوجيز )كالنوكم. انظر:  الرافعي
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 ٴۇ ۈ چإعطاء شيء لطلب مقابلو كإف قل؛ لقولو تعاذل:  :أم (الجزاءبذل ) ٕبرمة:ك 

ا ٩با فسر بو  :. أم(ُ)چ ۋ تطلب الكثرة بالطمع ُب العوض قل أك كثر، أخذن
معارض  .(ٓ)أكثر منوطالبا ال يعط شيئنا  :عن األكثر أف ا٤بعُب (ْ)كقوؿ البغوم .(ّ)(ِ)قتادة

عط عطاء جملازاة الدنيا كمعاكضتها تعن أكثر ا٤بفسرين أف معُب اآلية: ال  (ٔ)بنقل الثعليب
 .(ٗ)كالعزيز  (ٖ)، خبلفنا ٤با اقتضتو عبارة ا٢باكم. كىذا ىو البلئق ٗبقامو (ٕ)انتهى

 ؛متع بو الناس استحسانا لو كٛبنينا أف يكوف لو مثلو [/إٔ] كحيـر عليو أيضنا مد العْب إذل ما

 اآلية. (َُ)چ ائ ى ى ې ې ې چلقولو تعاذل: 

                                                           

 ٔا٤بدثر: سورة ( ُ)
العصر، قدكة ا٤بفسرين كاحملدثْب، أبو ا٣بطاب الٌسدكسٌي. حافظ  عزيز بن قتادة بن دعامة بن قتادة: ىو قتادة (ِ)

قاؿ ابن سّبين: قتادة أحفظ الناس. كقاؿ معمر: ٠بعت قتادة يقوؿ:ما ُب  ،السدكسي، البصرم، الضرير، األكمو
 ، طبقات(َِٕ/ ٓ) النببلء ـأعبل . انظر: سّبتوُب سنة ٜباين عشرة كمائة القرآف آية إال كقد ٠بعت فيها شيئا.

 (ْٕ/ ِ) للداككدم ا٤بفسرين

 .(ِّٓ/ ٖ) ا٤بنثور الدر، (ُْ/ ِّ) الطربم تفسّبانظر:  (ّ)
ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفراء البغوم، تفقو على شيخ الشافعية القاضي حسْب بن ٧بمد  :البغوم (ْ)

التهذيب، كا١بمع بْب الصحيحْب، توُب: ُب شواؿ، سنة ست ا٤بركركذم، لو مصنفات كثّبة منها: شرح السنة، ككتاب 
(، طبقات الشافعية البن ٕٓ/ٕ(، طبقات الشافعية الكربل)ّْٗ/ُٗ) عشرة كٟبسمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء

 (ُِٖ/ُقاضي شهبة )

 ( ُْٕ/ ٓ) البغوم تفسّبانظر:  (5)

أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم النيسابورم. قاؿ السمعاين: يقاؿ لو: الثعليب كالثعاليب؛ مصنفاتو: التفسّب  :الثعليب (6)
ا(، طبقات الشافعية ّْٓ/ُٕالكبّب، ككتاب العرائس. توُب: سنة سبع كعشرين كأربع مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)

 (.َِّ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ٖٓ/ْالكربل)

  (َٕ/ َُ) الثعليب تفسّبانظر:  (ٕ)

 . كا٤بنِّ ليستكثر".، كعبارتو: "كحرمة .. ُْٓلصغّب انظر: ا٢باكم ا( ٖ)
( كعبارتو: "قاؿ: كدل يكن لو أف دين ليستكثر قاؿ تعاذل: )كال ٛبنن تستكثر( ِْْ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ٗ)

 أم: ال تعط شيئا فتأخذ أكثر منو".
 ٖٖا٢بجر: سورة ( َُ)
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كألنو أشرؼ من أف يضع ماءه ُب رحم   ،؛ ألهنا تكره صحبتو(ُ)(نكاح كتابية)ٕبرمة ( و)

كال جيوز أف تكوف ا٤بشركة أـ ا٤بؤمنْب؛ ك٤با . (ِ)چ ۋ ۋ چكلقولو تعاذل:  ،كافرة
 .(ّ)«، فأعطاينأزكج إال من كاف معي ُب ا١بنة سألت ريب أف ال»: صح من قولو 

، ؛ ألف نكاحها معترب ٖبوؼ العنت، (ْ)كلو مسلمة (أمة)ٕبرمة نكاح ( و) كىو معصـو
 .ءن كانتهاءن اكبفقد مهر ا٢برة، كنكاحو غِب عن ا٤بهر ابتد

يو بقكقضية  .أهنما من خواص األنبياء: كقضية العلة األٍكذلى ُب ا٤بسألتْب، كالثانية ُب األكذل
 .كيؤيده مىا ىو معلـو من حىاؿ امرأٌب نوح كىلوط عليهما السبلـ .خبلفو :العلل

                                                           

 (.ٔ/ٕ) ركضة الطالبْب( ْْْ/ٕالعزيز شرح الوجيز ) كحكي كجو آخر عن  أيب إسحاؽ. انظر: (ُ)
 ٔاألحزاب: سورة ( ِ)
. ْٕٔٔبرقم  -مناقب علي رضي اهلل عنو-، كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم،  (ُْٖ/ ّ) أخرجو ا٢باكم.( ّ)

 ابن ككثقو ٝباعة، ضعفو كقد سيف، بن عمار كفيو ثمي: "قاؿ ا٥بي ه".ىذا حديث صحيح اإلسناد، كدل خيرجا كقاؿ 
 (ُٕ/ َُ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع". ثقات رجالو كبقية معْب،

 فلم األمة فأما ( قاؿ ا٤باكردم: "ْْْ/ٕلعلو إشارة إذل كجو حكي عن ابن أيب ىريرة، انظر: العزيز شرح الوجيز )( ْ)
 ٖبوؼ مشركط األمة نكاح ألف ديينو؛ ٤بلك هبا يستمتع أف جاز كإف يتزكجها، أف لو يكن دل أنو أصحابنا خيتلف
 (ِْ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم ."عليو ٦بوز غّب كىذا العنت،
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تسرل  بأنو  (ِ)لو ا٤باكردم (ُ)/تسرم بالكتابية، كاستدؿ كأفهم كبلمو أنو ال حيـر ال
كال يشكل عليو التعليل بكراىتها صحبتو،  .(ٓ)(ْ)ككانت يهودية من سيب قريظة (ّ)برحيانو

أصالة:  [/بٕ]كال بأنو أشرؼ من أف يضع ماءه ُب رحم كافرة؛ ألف القصد بالنكاح 
 .(ٔ)الصحبة كالتوالد، ٖببلؼ التسرم، فاحتيط للنكاح أكثر

                                                           

 [أّ]ب/ هناية( ُ)
ا٤باكردم أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن حبيب البصرم أحد أئمة أصحاب الوجوه ، قاؿ ا٣بطيب كاف ثقة من  (ِ)

ا٢باكم، كالنكت، كاإلقناع، مات ُب ربيع  لو مصنفات كثّبة منها:ككاف حافظا للمذىب . كجوه الفقهاء الشافعْب
(، طبقات ِٕٔ/ٓ) لكربلا (، طبقات الشافعيةْٔ/ُٖاألكؿ سنة ٟبسْب كأربع مائة انظر: سّب أعبلـ النببلء)

 (َِّ/ُالشافعية البن قاضي شهبة )

من بِب قريظة. كقيل من بِب النضّب. كاألكثر أهنا من بِب قريظة، سرية رسوؿ  بن زيد بن خنافة رحيانة بنت مشعوف (ّ)
(، ُْٕٖ/ْاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ) . انظر:، يقاؿ: إف كفاهتا كانت سنة عشرماتت قبل كفاة النيب  ،اهلل

 (.ُْٔ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُُِ/ٕ) أسد الغابة ُب معرفة الصحابة

 قلعة أكالده نزؿ رجل اسم كىو قريظة، إذل النسبة ىذه ا٤بعجمة، كالظاء ا٤بهملة الراء كفتح القاؼ ضمبقريظة: (ْ)
 (ّٕٗ/ َُ) للسمعاين األنسابانظر:  .إليهم فنسبت ا٤بدينة بقرب حصينة

 .(ِْ/ ٗ) الكبّب ٢باكمنظر: اا (ٓ)
أسامة ا٢بليب، حجاج بن أيب منيع، عن  أيبعن العباس،  أيب عن برحيانة فقد جاء ُب مستدرؾ ا٢باكم كأما تسريو 

كتاب معرفة   (ْٓ/ ْ)، «رحيانة من بِب قريظة ك٢بقت بأىلها كاستسر رسوؿ اهلل »جده، عن الزىرم، قاؿ: 
. ك٫بوه أخرجو الطرباين ُب ا٤بعجم ُّٖٔبرقم -التسرم بعد كسلم عليو اهلل صلى النيب موالة رحيانة ذكر-الصحابة 

 ضعيف كىو األٟبيمي، اهلل عبد بن القاسم ركاه الطرباين عن شيخو، قاؿ ا٥بيثمي: "ٖٖٓٓبرقم  ،(ٖٓ/ ٔ) ،الكبّب
 كمنبع الزكائد مع٦ب "ثقات كرجالو كثّب، أيب بن حيٓب على موقوفا باختصار مرة ركاه كقد. ثقات رجالو كبقية كثق، كقد

 (ِّٓ/ ٗ) الفوائد
 (، ٔ/ٕ( ركضة الطالبْب )ْْْ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز ) -بالكتابية أعِب التسرم–ىذا ىو ا٤بذىب ( ٔ)
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 ا٣بط كىالقراءة من الكتاب، كتعلم الشعر كركايتو، كىمىا (ُ)كخص أيضنا ٕبرمة توصلو إذل معرفة
من أنو كتب ُب  (ْ)(ّ)كىمىا ُب البخارم .(ِ)، فمنقطع ضعيفكم أنو دل ديت حٌب كتبر 

، كعلى (ٓ)هلل عنواليس صرحينا ُب ذلك؛ الحتماؿ عود الضمّب إذل علي رضي  قضية ا٢بديبية
( ٔ)]زعمو[ عجزة، كال يناُب اختصاصو بكونو أمِّينا، خبلفنا ٤بنمأك  يحبو  كاف  :التنزؿ فهو إما

 .سب إليو ٘بوزنانف طَّ ر من خى مى أى أك  (ٕ)

كٙبرديو  :قيل .(ٖ)ز منو اتفاقي ال عن قصد، على أف ٝبعنا قالوا ليس من الشعرجى ككقوع الرَّ 
 .يعم سائر األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ

                                                           

 تعلم" " ب:ُب: (  ُ)
كتاب النكاح، ٝباع أبواب ما خص بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو   (ٖٔ/ ٕ) :الكربل السننُب  أخرج البيهقي (ِ)

عوف بن عبد اهلل، عن أبيو قاؿ: " ما مات  : عنَُِّٗبرقم -يكتب كال شعرا يتعلم أف لو يكن دل باب-كسلم
حٌب كتب كقرأ " قاؿ ٦بالد: فذكرت ذلك للشعيب فقاؿ قد صدؽ قد ٠بعت من أصحابنا يذكركف ذلك  رسوؿ اهلل 

 . فهذا حديث منقطع كُب ركاتو ٝباعة من الضعفاء كاجملهولْب، كاهلل تعاذل أعلم
اإلماـ ُب علم ا٢بديث،  غّبة بن بزدزبو، أبو عبد اهلل، البخارم ا٢بافظ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤ب :البخارم (ّ)

كلد ُب شواؿ سنة أربع كتسعْب ، صاحب ا١بامع الصحيح كالتاريخ، رحل ُب طلب ا٢بديث إذل أكثر ٧بدثي األمصار
انيد أعلم من ٧بمد بن قاؿ أبو عيسى الَبمذم: دل أر بالعراؽ كال ٖبراساف ُب معُب العلل كالتاريخ، كمعرفة األس ،كمائة

(، تقريب ُّٗ/ُِسّب أعبلـ النببلء)، (ُٖٖ/ ْ) األعياف كفياتإ٠باعيل. توُب سنة ست كٟبسْب كمائتْب. انظر: 
 (ْٖٔ/ُالتهذيب )

 صاحل ما: ىذا يكتب كيف: ابب-، كتاب الصلح (ُْٖ/ ّ)، أخرجو البخارم من حديث الرباء بن عازب ( ْ)
 .ِٗٗٔبرقم ، نسبو أك قبيلتو إذل ينسبو دل كإف فبلف، بن كفبلف فبلف، بن فبلف
علي رضي هلل عنو علي بن أيب طالب رضى اهلل عنو بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ ابن قصي القرشي  (ٓ)

ا٥بامشي، يكُب أبا ا٢بسن. أكؿ الناس إسبلما ُب قوؿ كثّب من أىل العلم. كلد قبل البعثة بعشر سنْب على الصحيح، 
(، أسد َُٖٗ/ُّب ليلة السابع عشر من شهر رمضاف سنة أربعْب من ا٥بجرة. االستيعاب ُب معرفة األصحاب ) قتل

 (ْْٔ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٕٖ/ْالغابة ُب معرفة الصحابة)

 ب.ُب:  سقط من: أ، كأثبت(  ٔ)
 بيده كتب كسلم عليو اهلل صلى النيب أف فادعى الباجي الوليد أبو الركاية ىذه بظاىر ٛبسك كقد قاؿ ابن حجر:(  ٕ)

 (َّٓ/ ٕ) حجر البن البارم فتح". يكتب حيسن يكن دل أف بعد
: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (َُْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (ََُ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (ٖ)

ُّٓ). 
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 .كلتأذم ا٤ببلئكة برحيو ،(ُ)كما ُب مسلم  ؛كدل حيـر عليو أكل ٫بو البصل، كإمنا تركو كراىة لو
إمنا آكل كأنا  :أم-. (ّ)«أنا ال أكل كأنا متكئ» :، كخرب البخارم(ِ)كال األكل متكئا

: ا١بالس ا٤بعتمد ئكً ا٤بتٍ  (ٔ)قره البيهقيأك  (ٓ()ْ)ر ا٣بطايبسَّ كفى  .ال يدؿ على ا٢برمة -مستوفز
]ٍب  (ٕ)مابن ا١بوز  كأنكره .متكئ :قاعد على كطاء فهو ٙبتو، فكل مستوو  على كطاءو 

 حيث فسره   (َُ)عياض [/أٖ]كما قالو رده القاضي  .(ٗ)بأنو ا٤بائل على جنب (ٖ)فسره[

 

                                                           

برقم  -٫بوىا أك كراثا أك بصبل أك ثوما أكل من هني باب-، كتاب الصبلة (ّّٗ/ ُ)، أخرج مسلم ُب صحيحو( ُ)
عن جابر، قاؿ: هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، عن أكل البصل كالكراث، فغلبتنا ا٢باجة، فأكلنا منها، : ّٔٓ
  «من أكل من ىذه الشجرة ا٤بنتنة، فبل يقربن مسجدنا، فإف ا٤ببلئكة تأذل، ٩با يتأذل منو اإلنس»فقاؿ: 

  (ٓ/ ٕ) الطالبْب ركضة، (ّْٕ/ْشرح الوجيز )انظر: العزيز ( ِ)
 ّٖٗٓبرقم  -متكئا األكل باب-، كتاب األطعمة (ِٕ/ ٕ)، أخرجو البخارم من حديث أيب جحيفة( ّ)
ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن خطاب، أبو سليماف ا٣بطاىب، كلد: سنة بضع عشرة كثبلث مائة. أخذ  :ا٣بطايب (ْ)

الشاشى كأىب على بن أىب ىريرة، مصنفاتو: معادل السنن، ككتاب الغنية، ككتاب العزلة، توُب الفقو عن أىب بكر القفاؿ 
(، طبقات الشافعية ِّ/ُُٕب شهر ربيع اآلخر، سنة ٜباف كٜبانْب كثبلث مائة.  انظر: سّب أعبلـ النببلء)

 (ُٔٓ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ِّٖ/ّالكربل)

  (ِّْ/ ْ) السنن معادلانظر: ( 5)

 (ُْٔ/ ٕ) للبيهقي الكربل لسننانظر: ا (6)

ٝباؿ الدين، أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد، كلد سنة تسع أك عشر كٟبس مائة. ٠بع من  :ابن ا١بوزم (ٕ)
أيب القاسم بن ا٢بصْب، كأيب عبد اهلل ا٢بسْب بن ٧بمد البارع، لو مصنفات كثّبة منها: "ا٤بغِب" كبّب، ٍب اختصره ُب 

سنة سبع كتسعْب  ه كالنظائر"، "فنوف األفناف"، توُبأربع ٦بلدات، ك٠باه: "زاد ا٤بسّب" كلو "تذكرة األريب" ، "الوجو 
 (ِّٓ/ِِكٟبس مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)

 .: بكأثبت ُب : أ،سقط من(  ٖ)
 أليب الفرج ابن ا١بوزم (ّْٗ/ ُ) الصحيحْب حديث من ا٤بشكل كشفانظر:   (ٗ)
اف إماـ كقتو ُب ا٢بديث كعلومو ، كاليحصيب أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرك :القاضي عياض (َُ)

مشارؽ األنوار الشفا ُب شرؼ  ، كصنف التصانيف ا٤بفيدة منها " اإلكماؿ ُب شرح كتاب مسلم . كالنحو كاللغة
 انظر:. سنة أربع كأربعْب كٟبس مائة ا٤بصطفى، كترتيب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك ُب ذكر فقهاء مذىب مالك، توُب ُب

 .(ُِِ/َِ) سّب أعبلـ النببلء ،(ّْٖ/ ّ) األعياف كفيات
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 .(ُ)كليس ىو ا٤بائل على جنب عند احملققْب :باألكؿ، ٍب قاؿ

 .نو فعل ا٤بتكربينأمنو، أك  األكلتولد كثرة  :، إمااالتكاءكراىة ة  كالذم يتجو أف يقاؿ عل
حد ا٤بعنيْب ينبغي أف يكوف مكركىنا، ككل من أمستقلة، فما كاف فيو علة كاألكجو أف كبلن 

 .التفسّبين فيو أحد ا٤بعنيْب، فا٣ببلؼ لعلو ُب مفهومو لغة الى شرعنا

بأف  :كاعَبض. (ِ)ككاف ٙبـر عليو الصبلة عىلىى من عليو دين كال ضامن لو، ٍب نسخ التحرًن
بأف االمتناع منها على ا٤بسلم مع مسيس ا٢باجة بل  :دَّ ٢برمة، كري عدـ صبلتو ال تدؿ على ا

 .ظاىر ُب عدـ ا١بواز إليهاالضركرة 

  (ْ)چ ڭ ڭ  ۓ چ: لقولو ؛(ّ)نكاح كل من دل هتاجرعليو  ككاف حيـر :قيل

                                                           

/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (ُُّ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (ََُ/ ّ) ا٤بطالب أسُبانظر: ( ُ)
َْٖ) 

 (ٖٖتقدـ صفحة )( ِ)
 (َّْ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ّ)
 َٓاألحزاب: سورة ( ْ)
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٫بو بنات عمو كعماتو ا٤بذكورات ُب  (ُ)ا٥بجرة شرط ُب حل :كقيل منسوخة اآلية :كقيل

 -أم: مهورىن- (ِ)چ ڻ ڻ ں چ: كيؤيد الثاين أف قولو ،اآلية دكف غّبىن

لو  : ال مفهـو ٥بما ٢بل من دل تؤت مهرىا، كغّب السبية(ّ)چ ہ ہ ہ ۀچكقولو: 
سبلـى فهي  كانت عبلمة على اإل [/بٖ] أك يقاؿ أمنا قيد با٥بجرة ألهنا ،اجرهتفكذا من دل 
 .(ْ)كناية عنو

 .(ٔ)ا٤بسند بو ُب٢بديث كرد  ،(ٓ)كلد إ٠باعيل حيـر عليو أيضا أكل ٜبن أحد من ككاف :ليق

 .(ٖ)ارة إذا ٠بع التكبّبغككاف حيـر عليو اإل : (ٕ)قاؿ ابن سبع

                                                           

 زيادة "٘بويز" بعد كلمة حل. بُب: (  ُ)
  َٓاألحزاب: سورة ( ِ)

 َٓاألحزاب: سورة ( ّ)

فإذا ثبت نسخ ا٢بظر ٩با ذكرنا فقد اختلف أصحابنا ُب اإلباحة ىل ىي عامة ُب ٝبيع النساء أك قاؿ ا٤باكردم: " ( 4)
 على ا٤بسميات ُب اآلية. إذا ىاجرف معو على كجهْب:مقصورة 
 ىاجرف البلٌب خاالتو كبنات : أف اإلباحة مقصورة على ا٤بسميات من بنات عمو كبنات عماتو كبنات خالوأحدىما
  كسلم عليو اهلل صلى - النيب فأراد اآلية ىذه نزلت: قالت ىانئ، أـ عن صاحل أيب لركاية كعب بن أيب قوؿ كىذا معو،
 .أىاجر دل ألين عِب؛ فنهي يتزكجِب أف -

 فيها، ا٤بسميات من كليست صفية، بعدىا تزكج ألنو النساء؛ ٝبيع ُب عامة اإلباحة أف أظهرمها كىو: الثاني والوجو
 يقصر أف جيز فلم أمتو، ٝبيع من حكما أكسع النساء استباحة ُب كألنو ا٢بظر من تقدمها ما رفعت اإلباحة كألف
 (ُٓ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم .عنهم

 (َْٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ٓ)
دل أقف على من ترجم لو  عمراف بن حصْب الضيب، فيو َُْٗٓ مبرق (ِّْ/ ِٓ)انظر: مسند اإلماـ أٞبد، ( ٔ)

 ، كبقية رجالو ثقات.(ِْٗ: ص) التهذيب تقريب. تابعي مقبوؿ غّب ابن حجر قاؿ عنو:
الصدكر  شفاءالسبٍب صاحب كتاب:  كإسكاهنا الباء بضم سبع بن سليماف الربيع أيب ا٣بطيب اإلماـ بن سبع ..ا (ٕ)

 ، الرسالة(ُِّٓ/ ّ) حجر ابن اإلسبلـ شيخ ترٝبة ُب كالدرر ا١بواىرانظر:  .ُب أعبلـ نبوة الرسوؿ كخصائصو
 (َِِ: ص) ا٤بشرفة السنة كتب مشهور لبياف ا٤بستطرفة

كلو كتاب شفاء الصدكر ُب أعبلـ نبوة الرسوؿ  (ِّٕ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب انظر: النقل عنو :( ٖ)
 عن الظنوف كشف،  (َِِ: ص) ا٤بشرفة السنة كتب مشهور لبياف ا٤بستطرفة الرسالة كخصائصو ٨بطوط. انظر :
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 .(ِ)بو مشرؾ كال يستعْبيقبل ىدية  ككاف ال :(ُ)كقاؿ القضاعي

  

                                                                                                                                                                      

 (ََُٓ/ ِ) كالفنوف الكتب أسامي
. كلو تصانيف منها: قضاعي، ا٤بصرم، قاضي مصرأبو عبد اهلل ٧بمد بن سبلمة بن جعفر بن علي ال :القضاعي (ُ)

(، ِٗ/ُٖتاريخ ٨بتصر؛ كأخبار الشافعي. مات سنة أربع كٟبسْب كأربع مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)الشهاب ك 
 (.ِّّ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )َُٓ/ْطبقات الشافعية الكربل)

 (ُْٓ -ُْْ/ِ) الكربل ٣بصائصانظر: ا (ِ)
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 [التخفيفات والمباحات ]من خصائص النبي 

خص هبا توسعة عليو كتنبيهنا على أف ما خص بو منها  .ت كا٤بباحاتفايخفالت :النوع الثالث
مىا ال حرج  :بل .كى ليس ا٤براد با٤بباح ىنا مىا استول طرفاه ،٥بى غّبهأال يلهيو عن طاعتو كإف 

 .ُب  فعلو كىالى ُب تركو

٩با  أخذا ؛كما ذكره بعضهم  ،كا٣بلوة هبا األجنبيةنظر  (إباحة) نو خص بنحوأفمن ذلك 
.(ْ)رأسو كدل يكن بينهما ٧برمية كال زكجية (ّ)[تفليتها](ِ)أـ حراـ (ُ)]عند[ ومونصح من   

                                                           

 ب. ُب:  : أ، كأثبتمن  سقط(  ُ)
أـ حراـ بنت ملحاف بن خالد بن زيد بن النجار األنصارية، خالة أنس بن مالك، كىي زكجة عبادة بن الصامت،  (ِ)

كا٠بها الرميصاء، كال يصح ٥با اسم. كقيل: الغميصاء، ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يكرمها كيزكرىا ُب بيتها، 
(، أسد ُُّٗ/ْا أهنا شهيدة. توفيت: سنة سبع كعشرين. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )كيقيل عندىا، كأخربى

 (ّٕٓ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )َّْ/ٕالغابة ُب معرفة الصحابة)

 ". تقبيلهاك  ب، كُب: أ: ": من(  ّ)
 كتفلي حجرىا ُب كيناـ عندىا يقيل كاف فلذلك الرضاعة من  النيب خاالت إحدل حراـ أـ" قاؿ ابن حجر: (ْ)

 بطاؿ بن حكاه فيما كا٤بهلب كالداكدم ا١بوىرم بن القاسم أبو كجـز لو ٧بـر فهي كاف كأيهما الرب عبد بنا قاؿ ،رأسو
 .(ٖٕ/ ُُ) حجر البن البارم فتح ".ا٤بطلب عبد جده أك ألبيو خالة كانت إمنا غّبه كقاؿ قاؿ كىب بن قاؿ ٗبا عنو

 فتحل النسب من كإما الرضاع من إما ٧برمْب  اهلل لرسوؿ خالتْب كانتا أهنما سليم أـ أخت حراـ أـ كقاؿ النوكم: "
 دخوؿ جواز ففيو العلماء قاؿ أزكاجو إال النساء من غّبمها على يدخل ال خاصة عليهما يدخل ككاف هبما ا٣بلوة لو

 .(َُ/ ُٔ) مسلم على النوكم شرح "صا٢با كاف كإف األجنبية إذل الرجل دخوؿ منع إذل إشارة كفيو ٧برمو على احملـر
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، كمر تفسّبه فيو (ُ)(وصال)كبإباحة  ، هنى عن كصاؿ :نو أ»٣برب الصحيحْب  ؛ُب الصـو
قوة الطاعم  أعطي :أم .(ِ)«كأسقىطعم أ إينلست مثلكم  نك تواصل، فقاؿ:إقيل ف

كأجاب قائلو  .(ّ)[ كرامة/أٗ] يطعم من طعاـ ا١بنةنو أىو على ظاىره ك  :كقيل. كالشارب
ين إ» :بأف ُب ركاية :دَّ كري  .(ْ)ف طعاـ ا١بنة غّب مفطرأل ؛اف مواصبل مع األكلك إمنابأنو 
جيوز األكل ا٢بقيقي ُب  كال ،يكوف إال ُب النهار ال :كلفظ ظل .(ٓ)«يطعمِب ريب أظل
 .إف طعاـ ا١بنة غّب مفطر :مع تسليم قولو ،كُب الرد نظر .(ٔ)النهار

ب كىو ما ذكره اإلماـ كالغزارل إذ العبادة إما اكعلم ٩با تقرر أف ا٤براد باإلباحة ىنا االستحب
 .(ٕ)كاجبة أك مستحبة

 

 

                                                           

 الوجيز شرح العزيز، (ُٔ/ ُِ) ا٤بطلب هناية، (ُٓ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط، (ِٗ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( ُ)
 .(ٕ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ْْٓ/ ٕ)
كتاب   (ْٕٕ/ ِ) كمسلم ، ِِْٕبرقم  -اللو من جيوز ما ابب-، كتاب التمِب (ٖٓ/ ٗ)أخرجو البخارم ( ِ)

 .َُُِبرقم  -الصـو ُب الوصاؿ عن النهي باب -الصياـ 
 (ّٕٓ/ ّ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ّ)
 يرزقو بأف ظاىره على ا٤بعُب يكوف أف جيوز ىل: قلت فإفلعلو يقصد العيِب كما جاء ُب عمدة القارئ مانصو: "( ْ)

 على ا٤بعُب كاف لو: قلت فإف. ذلك من اهلل على أكـر ألنو منو مانع كال ذلك، قيل قد: قلت ا١بنة؟ من كشرابا طعاما
 من ىو: كقيل. الوصاؿ يقطع فبل كشراهبا، الدنيا كطعاـ ليس كشراهبا ا١بنة طعاـ: قلت. مواصبل يكن دل حقيقتو

 (ََّ/ َُ) البخارم صحيح شرح القارم عمدة". األمة من أحد فيو يشاركو ال خصائصو
 ِّٗٓكمسلم برقم  ُِْٕبرقم   عند البخارم من حديث أنس ( ٓ)
 .(ُِْ/ ٕ) مسلم على النوكم شرحذكر ىذا الرد اإلماـ النوكم ُب شرحو على صحيح مسلم، انظر ( ٔ)
 .(ِٕ/ ْ) هناية ا٤بطلبقربة. انظر:  ذكر اإلماـ أف الوصاؿ ُب حق النيب  (ٕ)

 (ٔ/ِلوصاؿ ...". الوجيز ُب الفقو الشافعي )كقاؿ الغزارل: "أما التخفيفات فقد أحل لو ا
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فهو ٗبعُب غّبىا، مة ك أكىو ما خيتاره منو قبل القسمة من  (ُ)(مغنصفي م)خص بإباحة ( و)
 .(ْ)كما ُب البخارم كغّبه  ؛(ّ)(ِ)صفية بنت حيي :كمن صفاياه. فعوؿا٤ب اسم

 .(ٕ)كذلكء  كال خيتص ىذا با٤بغنم بل بالفي: (ٔ)كجعن ابن   :(ٓ)قاؿ الزركشي

                                                           

 الوجيز شرح العزيز، (ُٔ/ ُِ) ا٤بطلب هناية، (ُٓ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط، (ِٗ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر:  (ُ)
 .(ٕ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ْْٓ/ ٕ)
النيب صلى اهلل عليو صفية بنت حيي بن أخطب بن شعبة من بِب إسرائيل من سبط ىاركف بن عمراف. تزكجها  (ِ)

كسلم ُب سنة سبع من ا٥بجرة. توفيت ُب شهر رمضاف ُب زمن معاكية سنة ٟبسْب. االستيعاب ُب معرفة األصحاب 
 (َُِ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُٖٔ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة)ُُٕٖ/ْ)

، كقاؿ: كالذم ذكره من أف صفية من صفاياه قبل القسمة -أف صفية من صفاياه-تعقب اإلسنوم كبلـ الرافعي ( ّ)
بسبعة  ليس كذلك، فقد ركل مسلم ُب صحيحو عن أنس أهنا كقعت ُب سهم دحية الكليب فاشتنراىا منو النيب 

 (. ٗ/ٕأخذىا بعد أف كقعت ُب سهم دحية الكليب". ا٤بهمات لئلسنوم ) أرؤس. كُب صحيح البخارم أف النيب 
كقولو ُب الركاية األخرل إهنا كقعت ُب سهم دحية فاشَباىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بسبعة أرؤس كقاؿ النوكم: 

حيتمل أف ا٤براد بقولو كقعت ُب سهمو أم حصلت باإلذف ُب أخذ جارية ليوافق باقي الركايات كقولو اشَباىا أم أعطاه 
 التنفيل على ٧بموؿ  قد بيع كعلى ىذا تتفق الركايات كىذا اإلعطاء لدحيةبد٥با سبعة أنفس تطييبا لقلبو ال أنو جرل ع

 ا٣بمس ٟبس من التنفيل إف يقوؿ من قوؿ كعلى فيو إشكاؿ ال الغنيمة أصل من يكوف التنفيل يقوؿ من قوؿ فعلى
 شرح". ا٤بختار الصحيح ىو ذكرناه الذم فهذا منو كحيسب قبلو أك ميز أف بعد ا٣بمس ٟبس من التنفيل ىذا يكوف
 (ُِِ/ ٗ) مسلم على النوكم

فلما فتح » ِِّٓبرقم  -يستربئها أف قبل با١بارية يسافر ىل: باب-، كتاب البيع (ّٖ/ ّ) كُب ركاية للبخارم( ْ)
اهلل عليو ا٢بصن ذكر لو ٝباؿ صفية بنت حيي بن أخطب، كقد قتل زكجها، ككانت عركسا، فاصطفاىا رسوؿ اهلل 

 «.م لنفسوصلى اهلل عليو كسل
الزركشي ٧بمد بن هبادر بن عبد اهلل بدر الدين أبو عبد اهلل ا٤بصرم الزركشي، مولده سنة ٟبس كأربعْب كسبعمائة،  (ٓ)

شرح ا٤بنهاج كالبحر احمليط تكملة  :ين البلقيِب، كمن تصانيفوأخذ عن الشيخْب ٝباؿ الدين اإلسنوم كسراج الد
توُب: سنة أربع كتسعْب كسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة النكت. ك  كالربىاف ُب علـو القرآف

 (َٔ/ ٔ(.، األعبلـ للزركلي )ُٕٔ/ّ)

أبو القاسم يوسف بن أٞبد بن كج الدينورم، تلميذ أيب ا٢بسْب بن القطاف، توُب: سبع كعشرين من  :ابن كج (ٔ)
(، طبقات ّٗٓ/ٓ) (، طبقات الشافعية الكربلُّٖ/ُٕ) رمضاف، سنة ٟبس كأربع مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء

 (ُٖٗ/ُالشافعية البن قاضي شهبة )

 (َُُ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٕ)
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مصا٢بو كما فضل جعلو ينفق منو ُب  كاف   .(ُ)كمغنم ءمن ُب (سو ٟبي  سً ٟبيه )بإباحة ( و)
 أربعةكبإباحة  .مع ٟبس الغنيمة سهم كسهاـ الغامنْب أيضاكلو  (ِ)/ ،ُب مصاحل ا٤بسلمْب

 .كإف دل يأخذىا كما مر ُب ٧بلو ءالفي أٟباس

  

                                                           

 الوجيز شرح العزيز،  (ُٔ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط، (ُٔ/ ُِ) ا٤بطلب هناية، (ُٗ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( ُ)
 (ٕ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ْْٔ/ ٕ)
 [بّ]ب/ هناية( ِ)
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 [الفضائل والكرامات ]من خصائص النبي 

بوجوب إجابة  أكرم)بأف  قد خص ( و)الفضائل كالكرامات  :النوع الرابع [/بٗ]
إذا دعاه أك سألو عن  ،غّبهك  (ُ)سنومكما رجحو اإل  ،بالقوؿ ككذا بالفعل كإف كثر (ل  مص

قاؿ ٤بن ناداه  ٤با صح أنو  ؛(ِ)كال تبطل هبا مطلقا ،شيء كىو ُب الصبلة فرضها كنفلها

 ٴۇ   ۈ ۈچ :تستجيب كقد ٠بعت قولو تعاذل أفما منعك » :كىو فيها كدل جيبو

 .(ْ)«(ّ)چۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ

كال ٘بب  .(ٓ)البطبلف بإنذار ا٤بشرؼ على ىبلؾ كإف كجب بنذرتو ،كفارؽ عدـ البطبلف ىنا
تأذيا  فيو إف تأذيا بَبؾ اإلجابة ،ٖببلؼ النفل ،كإف اتسع الوقت ،إجابة الوالدين ُب الفرض

 األكجو. على ليس با٥بْبِّ 

                                                           

عبد الرحيم بن ا٢بسن بن علي بن عمر أبو ٧بمد القرشي األموم، كلد بإسنا ُب رجب سنة أربع  :اإلسنوم (ُ)
كسبعمائة، أخذ الفقو عن الزنكلوين كالسنباطي كالسبكي كغّبىم، كلو تصانيف منها: ا٤بهمات ،التنقيح على 

للبيضاكم، كطبقات الفقهاء، توُب ُب ٝبادل األخرة سنة اثنتْب التصحيح، ا٥بداية إذل أكىاـ الكفاية، كشرح ا٤بنهاج 
 (ّْْ/ ّ(، األعبلـ للزركلي )ٖٗ/ّكسبعْب كسبعمائة. طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 خصائص ُب السوؿ غاية(، َْٖالتلخيص )ص (ُْ/ ٕ) الطالبْب ركضة(، ُْٔ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز ) (ِ)
 (ّْْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (ِٖٕ: ص) الرسوؿ

 ِْاألنفاؿ: سورة ( ّ)

، من حديث أيب ْْْٕبرقم  -الكتاب فاٙبة ُب جاء ما باب-كتاب تفسّب القراف   (ُٕ/ ٔ)، خرجو البخارمأ( ْ)
 .سعيد بن ا٤بعلى

 (ُِٗ/ ُ) ركضة الطالبْب، (ْٗ/ ِ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٓ)
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 .(ُ)لو إذا رغب ُب إحدامها على األكجو ُب الثانية أمةكمالك  ةبوجوب إجابة خلي أكـرو( )
يطلقها لينكحها كحيـر على غّبه ف أالٍب رغب فيها ب (نزول غير لو عن زوجتو)كبوجوب 

قاؿ الغزارل كلعل السر فيو من  .(ّ)رضي اهلل عنو (ِ)خطبتها لآلية ا٤بذكورة كلقضية زيد
ابتبلؤه ببلية  جانب الزكج امتحاف إديانو بتكليفو النزكؿ عن أىلو، كمن جانبو  [/أَُ]

كىمنعو من خائنة األعْب، يعِب ميل قلبو إذل تزكيج من كقع بصره الشريف عليها مع  ،البشرية

 ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ چكلذلك قاؿ تعاذل:  ؛إضمار ذلك

إذل حفظ البصر من حملاتو االتفاقية من ىذا  ىعدٍ أكال شيء  .(ْ)چ ڍ ڍ ڇ
 .(ٓ)التكليف

                                                           

األحزاب: چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چكاستدؿ لو بقولو تعاذل:  (ِْٔ -ِْٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ُ)
 چ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅچ : كبقولو ٔ
زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب، قد أصابو سباء ُب ا١باىلية، فاشَباه حكيم بن حزاـ ٣بدجية بنت خويلد،  (ِ)

قبل النبوة. االستيعاب ُب معرفة فوىبتو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فتبناه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٗبكة 
 (ْْٗ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )َّٓ/ِ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة)ِْٓ/ِاألصحاب )

 .(ٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب  (ّْٓ/ٕ(، العزيز شرح الوجيز )ِِِ/ٓالتهذيب للبغوم ) انظر: (ّ)
 ّٕاألحزاب: سورة ( ْ)

 (ُٗ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط (ٓ)
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لو كلف ٗبنع  إذ ،ُب غاية التشديد فإنو ؛اتفيخفٍب استشكل إيرادىم لذلك ُب نوع الت
غّب  اآلحادكأجيب بأف  .(ُ)٤با فتحوا أعينهم ُب طريق خوفنا من ذلك اآلحادي  خائنة األعْبً 

كقوع  أنكراكصاحب األنوار  (ِ)أف السبكي ، علىمعصومْب، فيثقل عليهم ذلك، ٖببلفو 
قاؿ السبكي: "كقصة زيد إمنا جعلها اهلل تعاذل قطعنا  .(ّ)امرأة غّبه جإذل تزك  ميل قلبو 

ا كلده   ، كىإبطاال للتبِب ُب اإلسبلـ كما تنبئ عنو سورة األحزابلقوؿ الناس إف زيدن
إمنا ىو أمر زيد بطبلؽ  (ْ)إيذاؤه ذم شق عليو قصة، كالال من أك٥با إذل آخر [/بَُ]

كأطاؿ ُب  ،(ٓ)-ومهو الغزارليعكس ما - ،لو ٗبقتضى الطبع البشرم وزكجتو ليتزكجها؛ لكراىت
عن  (ٕ)كما قالو رٞبو اهلل تعاذل ىو البلئق ٗبقاـ النبوة، كمن ٍب نقل أبو حياف .(ٔ)ف ذلكابي

رضي اهلل عنهما: أف الذم أخفاه ُب نفسو  (ٖ)ا لعلي بن ا٢بسْب٧بققي ا٤بفسرين كىغّبىم تبعن 

                                                           

 ا٤برجع السابق( ُ)
السبكي: علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٛباـ بن يوسف تقي الدين السبكي، الشيخ اإلماـ الفقيو احملدث  (ِ)

ا٤بفسر ا٤بقرئ األصورل ا٤بتكلم النحوم كىو كالد التاج السبكي صاحب الطبقات، ٠بع منو ا٢بفاظ أبو ا٢بجاج ا٤بزم 
ق. انظر: طبقات الشافعية ٕٔٓالشاـ كانتهت إليو رياسة ا٤بذىب ٗبصر، توُب سنة كأبو عبد اهلل الذىيب، ككرل قضاء 

 (َِّ/ ْ(، األعبلـ للزركلي ) ُّٗ/ َُالكربل للسبكي )

 (.ّّٓ/ِانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ّ)
 .ب:  "إبداؤه"ُب : (  ْ)
فيها كجب على الزكج طبلقها لينكحها"  لعلو يقصد قوؿ الغزارل ُب الوجيز: "كإذا كقع بصره على امرأة فرغب( ٓ)

 (ٔ/ِالوجيز ُب الفقو الشافعي )
 (َْٖ/ ِ) ا١بوامع ٝبع على احمللي ا١ببلؿ شرح على العطار حاشيةانظر: النقل عنو: ( ٔ)
جعفر ابن الزبّب، كأخذ  ٧بمد بن يوسف بن علي بن حياف، أخذ علم العربية كعلم ا٢بديث عن أيب :أبو حياف (7)

كشرح التسهيل، كاالرتشاؼ، ك٘بريد أحكاـ  البحر احمليط ُب التفسّبؿ عن اإلصفهاين، كلو تصانيف منها: علم األصو 
طبقات الشافعية انظر: سيبويو. توُب عشي يـو السبت الثامن كالعشرين من صفر سنة ٟبس كأربعْب كسبعمائة. 

 (ٕٔ/ّ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ِٕٗ/ٗالكربل)

، حدث عن: أبيو؛ ا٢بسْب الشهيد، أيب طالب ا٥بامشي، زين العابدين،علي بن ا٢بسْب ابن اإلماـ علي بن  (ٖ)
، كثّب ا٢بديث. ركل: ابن عيينة، عن الزىرم، رة، كعائشة، رضي اهلل عنهم. ثقةكحدث عن جده مرسبل، كعن أيب ىري

انظر: سّب  سعْب، كقيل ثبلث، كقيل غّب ذلك.قاؿ: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن ا٢بسْب. توُب سنة اثنتْب كت
 (َّْ/ٕ( ، هتذيب التهذيب )ََْ/ُ(، تقريب التهذيب )ّٖٔ/ْ) أعبلـ النببلء
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ا سيطلقها كىأنو يتزكجها (ُ)مىا أكحي إليو بتزكيج اهلل تعاذل، كا٤بعاتبة ليست إال على  أف زيدن
ا باإلمساؾ ٤با استشاره ُب طبلقها، ٣بلفها مع   الوحي إليو ٗبا ذكر، كالذم خشيو أمره زيدن

 .(ِ)اءنبيمن الناس إرجاؼ ا٤بنافقْب ُب تزكيج نساء األ

ُب سىائر أحوالو  كلبعض ا٤بفسرين ىنا خبط ال يليق ٗبنصب النبوة ا٤بستلـز لعصمتو 
 .(ٓ)ازيد اخل (ْ)]اهلل[باتق  كقيل ا٤بخاطب .(ّ)فاحذره

التخفيفات ىو ما مشى عليو الشيخاف رٞبهما كما أشار إليو الغزارل من ذكرىم ٥بذا ُب 
كأمثالو ُب ىذا النوع ألف فيو إكرامنا من جهة أخرل أشار إليها ك لذل كذكر ا٤بصنف .(ٔ)اهلل

كذكر ا٢باكم  .فوجوب ذلك على الغّب إكرامنا لو  .غّب لو اخل [/أُُ]بقولو: كنزكؿ 
 .فيو نظر؛ ألف الوجوب متعلق بغّبه (ٕ)الواجباتُب لذلك 

كما جيب عليو بذؿ   .الغّبكإف احتاجو  ،احتاجو (طعام)كـر بوجوب نزكؿ غّب لو عن أ( وَ )
، فإنو أكذل با٤بؤمنْب من و مهجتى  النفس دكنو لو قصده ظادل ٕبضرتو فيفدم ٗبهجتوً 

 .(ٖ)أنفسهم

                                                           

 ُب : ب:"اهلل".(  ُ)
 .(ِْٖ/ ٖ) التفسّب ُب احمليط البحرانظر:  (ِ)
زينب بنت جحش رضي اهلل  أبصر  اهلل رسوؿ أفلعلو يقصد ما ذىب إليو بعض ا٤بفسرين من أف معُب اآلية: ( ّ)

 زينب ك٠بعت القلوب، مقلب اهلل سبحاف: فقاؿ نفسو، ُب فوقعت ،ا زيد بن حارثة رضي اهللأنكحه ما بعد عنها
 . انظر:كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ عنها كالرغبة صحبتها كراىة نفسو ُب اهلل كألقى ففطن لزيد، فذكرهتا بالتسبيحة

 (ِٖٔ/ ْ) السمعاين تفسّب (ْٔٔ/ ّ) التفسّب علم ُب ا٤بسّب زاد، (َْٓ/ ّ) الز٨بشرم تفسّب
 .أ كأثبت ُب: بمن  سقط(  ْ)
 .(ِْٖ/ ٖ) التفسّب ُب احمليط البحرانظر:  (ٓ)
 .(ٗ/ ٕ) (، ركضة الطالبْب ّْٓ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز ) (ٔ)
 (.ُْٓانظر ا٢باكم الصغّب: )ص( ٕ)
/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (َُِ/ ّ) ا٤بطالب أسُب (،ْْٕ/ٕشرح الوجيز ) ( العزيزَِِ/ٓانظر: التهذيب )( ٖ)

ِْٓ) 
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الذم خلفو على ا٤بسلمْب ليستمر لو ثوابو  (صدق بإرثو)تكبوجوب  .أكـر بأنو ال يورث( و)
ما  إنا معاشر األنبياء ال نورث»؛ ٣برب الصحيحْب: (ُ)إذل يـو القيامة، كىال خيتص بو كارثو

ف ىذا من خصائص سائر األنبياء عن أ٩بهم، كقولو تعاذل: أ. كهبذا يعلم (ِ)«تركناه صدقة

أم: ُب  .(ْ)چ ڦ ڦ ڦ چ :. كقولو(ّ)چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
نفقة ما تركت بعد  .ال تقسم كرثٍب دينارنا كال درمهنا»ك٣بربمها أيضا:  .(ٓ) النبوة كالعلم كالدين

ُب  جو ا: أزك (ٕ)عن سفياف بن عيينة :قاؿ ا٣بطايب .(ٔ)«كمؤنة عاملي فهو صدقةنسائي 
ا، فجرت عليه رىن ٥بن جى كت حي كتري  [/بُُ]النفقة،  نمعُب ا٤بعتدات ٢برمة نكاحهن أبدن

 (ٗ)./قاؿ: كأراد ٗبؤنة عاملو من يلي بعده .(ٖ)، كال ديلكن رقاهباهاليسكن

                                                           

 ذكر الشيخاف ىذه ا٣بصيصة ُب النوع الثالث التخفيفات كا٤بباحات، كنبها إذل أف األكثرين ذكركىا ُب النوع الرابع (ُ)
 (ٕ/ ٕ)ركضة الطالبْب ، (ْْٕ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )

باب -كتاب ا١بهاد كالسّب   (ُّٕٗ/ ّ)كمسلم   َّّٗبرقم  ،ا٣بمس فرض كتاب،  (ٖٕ/ ْ) أخرجو البخارم( ِ)
ال » بلفظ: من حديث أيب بكر ُٖٕٓ برقم  «ال نورث ما تركنا فهو صدقة»قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

 مواريث ذكر-الفرائض ، كتاب (ٖٗ/ ٔ)ُب الكربل،  . كلفظ إنا معاشر االنبياء ركاه النسائي«نورث، ما تركنا صدقة
 ِٕٓٔبرقم  -األنبياء

 ٔ - ٓمرًن: سورة ( ّ)

 ُٔالنمل: سورة ( ْ)
 (َُْ/ ّ) ا٤بطالب أسُب انظر: (ٓ)
،  (ُّٕٗ/ ّ)،  كمسلم ِٕٕٔبرقم  -للوقف القيم نفقة باب-، كتاب الوصايا (ُِ/ ْ)، أخرجو البخارم( ٔ)

من َُٕٔ برقم -« صدقة فهو تركنا ما نورث ال: »كسلم عليو اهلل صلى النيب قوؿ باب-كتاب ا١بهاد كالسّب 
 حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.

بن أيب عمراف ميموف ا٥ببلرل، كلد: بالكوفة، ُب سنة سبع كمائة. قاؿ عبد اهلل بن كىب: ال أعلم  سفياف بن عيينة (ٕ)
(، ْْٓ/ٖانظر: سّب أعبلـ النببلء) أحدا أعلم بتفسّب القرآف من ابن عيينة، مات ُب رجب سنة ٜباف كتسعْب كمائة.

 (ُُٕ/ْ( ، هتذيب التهذيب )ِْٓ/ُتقريب التهذيب )

 (ْٖ/ ّ) السنن معادلانظر:  (ٖ)
 [أْ]ب/ هناية( ٗ)
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ن هبم ظأف ي كأخشية أف يتمُب بعض كرثتهم موهتم فيهلك، األنبياء عدـ إرث  ةكحكم
 .(ُ)الرغبة ُب الدنيا فيهلك الظاف، ال عدـ ملكهم، خبلفنا لبعض أصحابنا

 :كقيل .(ّ)بزكاؿ ملكو با٤بوت، كىو ما صوبو ُب الركضة عريش (ِ)كتعبّبه كأصلو بالتصدؽ
، كمن ٍب (ٓ()ْ)ؽ على ملكو؛ ألف األنبياء أحياءبا وكرجحو ُب الشرح الصغّب، كاإلماـ أن

 .(ٔ)قيل ال عدة على زكجاتو

م يستكثركف ُب الربزخ من األعماؿ، كالصبلة كغّبىا، أكيؤيد ما ثبت أهنم حيجوف كيلبوف، 
كقت الشفاعة،  سجوده ك ؛، ال لكوهنم مكلفْب هبا(ٕ)هبا ذزيادة على ما ُب األجر كالتلذ

 .ككقراءة القرآف ُب ا١بنة

                                                           

 يتأتى كال شيئنا، ديلك كاف ما: الناس بعض كقاؿ: "(َِٓ/ ٕ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافجاء ُب كتاب  (ُ)
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ: تػىعىاذلى  لًقىٍولًوً  غلط؛ كىذا. فبل: شيء ٛبلك فأما إليو، حيتاج كما يأكلو ما لو أبيح كإمنا ا٤بلك، منو

 صفية أعتق: »- كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى - كألنو ا٤بلك، تقتضي كاإلضافة إليو، ذلك فأضاؼ  چ  ک ک ک ک ڑ
  ."ملك ُب إال ذلك يكوف كال «مارية استولد: »ك «صداقها عتقها كجعل كتزكجها

 (.ِْٓعبارة أصلو: "كجعًل إرثو صدقة". ا٢باكم الصغّب )ص( ِ)
 (ٕ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر:  (ّ)
 (ُِ/ ُِ) ا٤بطلب هنايةانظر:  (ْ)
حياة الربزخ حياة ٚبتلف عن ا٢بياة الدنيوية ال يعلم حقيتها إال اهلل فحياة الشهيد أعلى من حياة غّبه كاألنبياء  (ٓ)

   چ  يئ ىئ مئ حئ چالشهداء، أما القوؿ ٕبياهتم بأجسادىم فهذا يرده القرآف كالسنة، قاؿ تعاذل: حياهتم أعلى من 
 كحلوؿ ا٤بوت بو صلى اهلل عليو كسلم أمر ال ديكن  چ  ڇ  ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ   ڄ ڄ چكقاؿ: 

 الكشفولنا. انظر: بعق األشياء نقيس كال كسلم، عليو اهلل صلى نبٌيو عن كصحٌ  اهلل أخرب ما على نزيد ال إنكاره، ك٫بن
 (ٕٓ: ص) الصوفية شبهات كشف،  (ّْٔ: ص) ا٤بارؽ ا٤باذؽ شبهات رد ُب الشارؽ الضياء، (َّٖ: ص) ا٤ببدم

 :كجهْب على عنهن - - اهلل رسوؿ بوفاة عليهن العدة كجوب ُب أصحابنا كاختلفقاؿ ا٤باكردم: "( ٔ)
 .عدة زماهنن كل كافف حرمن ألهنن عدة عليهن ليس: أحدمها
 ا٢باكم". ا٤بنزؿ كلزـك اإلحداد من العدة ُب ٤با كعشرا، أشهر أربعة الوفاة عدة يعتدكف أف تعبدا عليهن جيب: كالثاين
 (ُٗ/ ٗ) الكبّب

 كدل أقف على ما يثبت ذلك كاهلل أعلم. (ّْٓ/ِانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٕ)
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إنشاء حياة كاملة بعد ا٤بوت مستمرة، كىي أعلى من حياة الشهيد إذ ىي  :كا٤براد ٕبياهتم
ا من ر  على صفات  اإلسراءة ليتو ٥بم ليؤ قائمة باألركاح، ككذا باألجساد، كما ذكره ٝبع أخذن

 .(ُ)ُب قربهعليو السبلـ  [/أُِ] تقتضي حياة أجسادىم، كصبلة موسى

 .(ِ)احتياجهم إذل مطعم كمشرب؛ ألف احملتاج إمنا ىو األجساـ ُب الدنيامن ذلك كال يلـز 
 .اتخفيف٥با من الت (ْ)كالغزارل  (ّ)كعده ىذه من الكرامات كا١بمهور أكذل من عٌد أصلو

كاقتضتو عبارة ا٢باكم فهي ، (ٔ)متأخركف (ٓ)أكـر ٕبرمة أمتو ا٤بوطوءة، كما رجحو( و)
 .(ٕ)أحسن

  

                                                           

كُب ركاية  -أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: " أتيت عن أنس بن مالك، أخرج مسلم ُب صحيحو ( ُ)
كتاب   (ُْٖٓ/ ْ)على موسى ليلة أسرم يب عند الكثيب األٞبر، كىو قائم يصلي ُب قربه " -ىداب: مررت 

 ِّٕٓبرقم  باب من فضائل موسى صلى اهلل عليو كسلم-الفضائل 
 (ِّٗ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب، (َْٗ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ِ)
 (ِْٓانظر: ا٢باكم الصغّب )ص( ّ)
 (ٔ/ِانظر: الوجيز ُب الفقو الشافعي )( ْ)
 ب[ زيادة: "ٝبع".ُْب: ]ب/(  ٓ)
 (َُِ/ ّ) ا٤بطالب أسُب (ّّٓ/ِانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٔ)
من احملرمات: " كنكاح الكتابية، كاإلمة كمدخولتو لغّبه".  ذكر القزكيِب ُب سياؽ ما اختص بو ا٤بصطفى ( ٕ)

 ( ِْٓ-ُْٓا٢باكم الصغّب: )ص
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أف علينا رضي اهلل  (ِ)؛ للحديث الصحيح(ُ)كٕبرمة التزكج على ابنتو فاطمة رضي اهلل عنها
كقضيتو أف سائر «. بأهنا بضعة منو، يؤذيو ما يؤذيها»كعللو: منو  عنو ٤با أراد ذلك منعو 

من النساء مع كجود الغّبة  ، كإمنا استكثر (ّ)بناتو كذلك. كبو صرح الشيخ أبو علي
 بديع اللطف كٝبيل ا٣بلق مامن منهن عليو كىي قد تؤدم إذل الفتنة ُب الدين، ألف عنده 

 .(ْ)يزيلها لو كجدت عن قرب ٖببلؼ غّبه

                                                           

بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، سيدة نساء العا٤بْب، على أبيها كعليها السبلـ. كلدت فاطمة  فاطمة فاطمة (ُ)
رضي اهلل عنها سنة إحدل كأربعْب من مولد النيب صلى اهلل عليو كسلم، كأنكح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاطمة 

عليو كسلم بيسّب. قيل بستة أشهر. كقيل بثبلثة علي بن أيب طالب بعد كقعة أحد. توفيت بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
(، ُِٔ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة)ُّٖٗ/ْأشهر. كقيل غّب ذلك. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (.ِِٔ/ٖاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

النيب عليها باب فضائل فاطمة بنت - ( كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاذل عنهمَُِٗ/ ْ)أخرجو مسلم ( ِ)
 ، من حديث ا٤بسور بن ٨برمة ِْْٗبرقم -الصبلة كالسبلـ

الشيخ أبو علي: ا٢بسْب بن شعيب بن ٧بمد السنجي إلماـ ا١بليل الشيخ أبو علي السنجي فقيو العصر كعادل  (ّ)
قيْب كا٣براسانيْب كىو خراساف، تفقو بأيب القفاؿ كبالشيخ أيب حامد اإلسفراييِب ببغداد كلو تعليقة ٝبع فيها مذىيب العرا

أكؿ من فعل ذلك، كشرح التلخيص كفركع ابن ا٢بداد، توُب سنة سبع كعشرين كأربعمائة  كما قاؿ الرافعي كقيل سنة 
(،  طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ّْْ/ ْثبلثْب كبو جـز الذىيب. انظر: طبقات الشافعية الكربل للسبكي )

(ُ /َِٕ) 

(: -كما ذكره صاحب ا٤بواىب اللدنية–خ أيب علي السنجي )من كتابو شرح التلخيص انظر: النقل عن الشي( ْ)
 (ّْٔ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب
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ا، كلو مطلقة قبل كط (ُ)(منكوحتوحرمة )ك ، (ِ)، كلو باختيارىا لفراقوءعلى غّبه تأبيدن

 ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چلقولو تعاذل:  (ْ)كالشرح الصغّب  (ّ)خبلفا ٤با ُب ا٢باكم

 .(ٓ)چ

  [/بُِ] إف مات" :غّب أحد العشرة، ٤با قاؿ، كىو (ٔ)نزلت ُب طلحة بن عبيد اهلل :قيل

                                                           

 (ُُ/ ٕ) الطالبْب ركضةكىو ما رجحو ُب الركضة انظر: ( ُ)
 األكجو، فيها: العراقيوف قاؿ. طريقاف لغّبه حلها ففي الفراؽ، اختارت ا٤بخّبات بعض أف فرض كلوقاؿ النوكم: "( ِ)

 اإلماـ، اختيار كىذا الدنيا، زينة من التمكن كىو التخيّب، فائدة لتحصل با٢بل، كآخركف األبيوردم يعقوب أبو كقطع
  (ُُ/ ٕ) الطالبْب ركضة ."كالغزارل

 (ِْٓجاء ُب ا٢باكم الصغّب تقييده ٗبدخولتو. انظر: ا٢باكم الصغّب: )ص( ّ)
 ما التعظيم حرمة من ٥بن فليس حياتو ُب - - اهلل رسوؿ فارقهن البلٌب فأما للماكردم :" كجاء ُب ا٢باكم الكبّب

 أهنن: الثاين كالوجو. يدخل دل أك هبن دخل سواء حيرمن ال : أحدىا :أكجو ثبلثة األمة على ٙبرديهن كُب عنهن للمتوَب
 .يدخل دل أك هبن دخل سواء حيرمن
 أف الرسوؿ ٣بلوة صيانة حرمن هبن دخل كاف كإف حيرمن، دل هبن دخل يكن دل إف أنو األصح، كىو: الثالث كالوجو
 كألنو ذمتو؛ إف األكؿ عنده كٙبمد ٞبدتو، إف األكؿ عنده تذـ أف األكؿ بعد ثانيا تزكجت إف ا٤برأة عادة من فإف تبدكا،

 أخت قتيلة األكؿ ربيع شهر ُب فيها مات الٍب عشر سنة ُب تزكج - - النيب أف ركم الصحابة، جهة من كاإلٝباع
 على كٙبـر ا٢بجاب عليها يضرب كأف شاءت، إف ٚبّب أف مرضو ُب فأكصى هبا يدخل كدل الكندم، قيس بن األشعث
 فتزكجها النكاح فاختارت نكحت شاءت من تنكح أف شاءت كإف ا٤بؤمنْب، أمهات على جيرم ما عليها كحيـر ا٤بؤمنْب
 أمهات من ىي ما عمر فقاؿ عليكما أحرؽ أف مهمت فقاؿ بكر أبا ذلك فبلغ ٕبضرموت، جهل أيب بن عكرمة
 (َِ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم. انظر: بكر أبو عنها فكف حجابا عليها ضرب كال - - اهلل رسوؿ هبا دخل ما ا٤بؤمنْب

 )بتصرؼ(
 ( ْٕٓ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ْ)
 ّٓاألحزاب: سورة ( ٓ)

طلحة بن عبيد اهلل : طلحة بن عبيد اهلل بن مسافع بن عياض ابن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن  (ٔ)
مرة بن كعب بن لؤم.٠بي طلحة ا٣بّب أيضا، كما ٠بي طلحة بن عبيد اهلل، الذم من العشرة، كأشكل على الناس، 

 أف تنكحوا أزكاجو من بعده أبدا  كذلك أنو قاؿ: كقيل: إنو الذم نزؿ ُب أمره: }كما كاف لكم أف تؤذكا رسوؿ اهلل كال
لئن مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألتزكجن عائشة، فغلط لذلك ٝباعة من أىل التفسّب، فظنوا أنو طلحة بن 

(، ٖٖ/ ّعبيد اهلل الذم من العشرة، ٤با رأكه طلحو بن عبيد اهلل التيمي القرشي، كىو صحايب. انظر: أسد الغابة )
 (ِّْ/ ّصابة ُب ٛبييز الصحابة )اإل
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كألهنن أزكاجو ُب ا١بنة، كألف ا٤برأة ُب ا١بنة آلخر  .(ّ)(ِ)"كأـ سلمة (ُ)ألتزكجن عائشة
كغّبه عن أيب  (ٔ)، كأخرجو البيهقي عن حذيفة(ٓ)(ْ)كما قالو ابن القشّبم  أزكاجها
 .(ٖ)يرفعو إذل النيب  (ٕ)الدرداء

                                                           

عائشة بنت أيب بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أـ ا٤بؤمنْب، زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم كأشهر نسائو،  (ُ)
كأمها أـ ركماف. تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قبل ا٥بجرة بسنتْب، كقيل: بثبلث سنْب. توفيت سنة سبع 

(، ُُٖٖ/ْٜباف كٟبسْب لسبع عشرة ليلة خلت من رمضاف. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )كٟبسْب، كقيل: سنة 
 (ُِّ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُٖٔ/ٕأسد الغابة ُب معرفة الصحابة )

 أـ سلمة ىند بنت أيب أمية بن ا٤بغّبة بن عبد اهلل، أـ سلمة زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم. تزكجها سنة اثنتْب (ِ)
من ا٥بجرة بعد كقعة بدر، عقد عليها ُب شواؿ، كابتُب هبا ُب شواؿ، توفيت سنة ستْب. كقيل: سنة تسع كٟبسْب. 

(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ِّٗ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )َُِٗ/ْاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )
(ٖ/َْْ) 

 قاؿ : "(ِِٗ/ ُْ)ُب تفسّبه  ؿ عن طلحة قاؿ فيو القرطيبكنسبة ىذا القو  (ُّٔ/ َِ) الطربم تفسّبانظر: ( ّ)
 حكي كقد: العباس أبو اإلماـ شيخنا قاؿ. اهلل عبيد بن طلحة على يصح ال عندم كىذا! عباس ابن در هلل: عطية ابن
 با٤بنافقْب القوؿ ىذا مثل يليق كإمنا نقلو، ُب كالكذب! مثلو عن كحاشاىم الصحابة، فضبلء بعض عن القوؿ ىذا

 كافرا، كاف ذلك استحل كمن نكاحهن، ألحد حيل ال عنهن مات البلٌب  كأزكاجو: اهلل رٞبو الشافعي قاؿ. ا١بهاؿ
 التزكج من منع إمنا: قيل كقد". أبدا بعده من أزكاجو تنكحوا أف كال اهلل رسوؿ تؤذكا أف لكم كاف كما:" تعاذل لقولو

 ".أزكاجها آلخر ا١بنة ُب ا٤برأة كأف ا١بنة، ُب أزكاجو ألهنن بزكجاتو،
ابن القشّبم : عبد الرحيم بن عبد الكرًن بن ىوازف الشيخ، اإلماـ، ا٤بفسر، العبلمة، أبو نصر عبد الرحيم ابن  (ْ)

اإلماـ شيخ الصوفية أيب القاسم عبد الكرًن بن ىوازف القشّبم، النيسابورم، النحوم، ا٤بتكلم  الـز إماـ ا٢برمْب، 
سّب أعبلـ النببلء انظر:  ق.ُْٓيقة ا٤بذىب كا٣ببلؼ، كساد، كعظم قدره، كاشتهر ذكره ، توُب سنة كحصل طر 

 (ُٗٓ/ ٕ(، طبقات الشافعية الكربل )ِْْ/ ُٗ)

 (َُِ/ ّ) ا٤بطالب أسُبانظر: ( ٓ)
يو حذيفة بن اليماف كىو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرك بن ربيعة، صاحب سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عل( ٔ)

(، أسد الغابة ُب معرفة ّّْ/ُكسلم ُب ا٤بنافقْب، مات ُب سنة ست كثبلثْب. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (َْ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )َٕٔ/ُالصحابة )

 عودير ابن عامر بن مالك بن زيد بن قيس. شهد ما بعد أحد من ا٤بشاىد، توُب سنة اثنتْب كثبلثْب، :الدرداء أبو (ٕ)
(، أسد الغابة ُب معرفة ُْٔٔ/ْكقيل: سنة إحدل كثبلثْب، كقيل: غّب ذلك. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (.ُِٔ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ْٗ/ٔالصحابة )

ما خص بو من أف أزكاجو أمهات ( باب ُُِّْحديث رقم ) (ُُُ/ ٕ) للبيهقي الكربل السننانظر:  (ٖ)
 .نكاحهن من بعده على ٝبيع العا٤بْبا٤بؤمنْب، كأنو حيـر 
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ُُٖ 

نكح ا٤بستعيذة ُب زمن  (ُ)ـر إال بعد الوطء؛ ألف األشعث بن قيسٙبكالقوؿ بأف مطلقتو ال 
 :فارقها قبل أف ديسها فخبلىا فأخربه أف النيب  ،هاٝب، فأمر بر رضي اهلل عنو (ِ)عمر

 .(ّ)إذ ىذا ا٢بديث ال أصل لو، كإف ذكره ٝبع من أصحابنا كغّبىمضعيف؛ 

األشعث قبل  أختبنت  (ٓ)قتيلةطلق  نو أ رضي اهلل عنهما (ْ)نعم صح عن ابن عباس
فقاؿ  ،رضي اهلل عنو (ٕ)بكر يبأفشق ذلك على  ،(ٔ)جهلأيب فتزكجها عكرمة ابن  ء،الوط

 كقد  ،ىا النيب ز يا خليفة رسوؿ اهلل إهنا ليست من نسائو دل حي" :لو عمر رضي اهلل عنو

                                                           

األشعث ابن قيس األشعث بن قيس بن معديكرب الكندم، يكُب أبا ٧بمد. قدـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  (ُ)
كسلم سنة عشر ُب كفد كندة، ككاف رئيسهم. مات سنة اثنتْب كأربعْب. كقيل سنة أربعْب. االستيعاب ُب معرفة 

 (ِّٗ/ُ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِْٗ/ُابة ُب معرفة الصحابة )(، أسد الغُّّ/ُاألصحاب )

، صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، يل بن عبد العزل القرشي العدكم، أبو حفص.فعمر بن ا٣بطاب ابن ن (ِ)
ذم ا٢بجة سنة كلد بعد عاـ الفيل بثبلث عشرة سنة. قتل يـو األربعاء ألربع لياؿ بقْب من  ثاين ا٣بلفاء الراشدين،

(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة ُُْْ/ّاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ) كدفن ٔبوار صاحبيو  ثبلث كعشرين
 (ْْٖ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُّٕ/ْ)

 ُب لو أصل كال ا٢بسْب كالقاضي ا٢برمْب كإماـ كالغزارل ا٤باكردم ىكذا إيراده ُب تبعقاؿ ابن حجر: "ىذا ا٢بديث ( ّ)
 (ِٔٗ/ ّ) ا٢ببّب التلخيص ".ا٢بديث كتب

عبد اللَّو بن العباس بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم ا٥بامشي، أبو العباس، ابن عم رسوؿ اللَّو صلى اللَّو عليو  :ابن عباس (ْ)
كسٌلم. كلد بالٌشعب قبل ا٥بجرة بثبلث. كقيل ٖبمس. كاألكؿ أثبت، يسمى البحر، لسعة علمو، كيسمى حرب  كآلو

(، ّّٗ/ّاألمة، مات: سنة ٟبس كستْب. كقيل سبع. كقيل ٜباف، كىو الصحيح. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (ُُِ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُِٗ/ّالغابة ُب معرفة الصحابة ) أسد

تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب سنة عشر، ، قتيلة بنت قيس بن معديكرب  :ألشعث يلة بنت أختتق (ٓ)
(، أسد الغابة ُب معرفة َُّٗ/ْكدل تكن قدمت عليو كال رآىا كال دخل هبا. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (ِِٗ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِّْ/ٕالصحابة )
عكرمة ابن أيب جهل عكرمة بن عمرك بن ىشاـ بن ا٤بغّبة القرشي ا٤بخزكمي. أسلم سنة ٜباف بعد الفتح، مات:  (ٔ)

(، اإلصابة ُب ٕٔ/ْ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ّٔٗ/ّسنة ٟبس عشرة. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (ّْْ/ْٛبييز الصحابة )

صاحب رسوؿ اهلل صلى   بن عثماف بن عامر بن عمرك القرشي التيمي،أبو بكر الصديق بن أيب قحافة، عبد اهلل (ٕ)
كلد بعد الفيل بسنتْب كستة أشهر. أسلم على يده: الزبّب، كعثماف، كطلحة، كعبد الرٞبن  اهلل عليو كسلم أكؿ ا٣بلفاء،

الصحابة  (، أسد الغابة ُب معرفةَُِٖ/ّبن عوؼ. توُب: سنة ثبلث عشرة. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
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ُُٗ 

 .(ُ)مع قومها ٍب أسلمتارتدت ككانت قد  ".اهلل منو بالردةبرأىا 

أ٠باء بنت  (ّ)أراد أف يعاتب أف عمر  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما (ِ)كأخرج ا٢باكم
كاهلل ما ضرب علي ا٢بجاب كال ٠بيت أـ ا٤بؤمنْب " [/أُّ] النعماف ٤با تزكجت فقالت:

 .(ْ)"فكف عنها

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 (ُْْ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )َُّ/ّ)

  ِْٖٕبرقم:  (ِّْٔ/ ٔ) الصحابة معرفةركاه أبو نعيم ُب  (ُ)
ال نعلم أحدا يركم ىذا إال ابن كقاؿ قاؿ البزار:  ِْْْذكره ا٥بيثمي ُب كشف االستار بزكائد مسند البزار برقم  

 .(ِِٗ/ ٖ) الصحابة ٛبييز ُب اإلصابة ".أيضا اإلسناد ومٌ ق موصوؿ كىذا. قاؿ ابن حجر ُب اإلصابة: "عباس
أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد بن ٞبدكيو بن نعيم الضيب الطهماين النيسابورم، ا٤بعركؼ بابن  :ا٢باكم(ِ)

اتفق لو من العراؽ  إذل كرحل ثبلثْب سنة فسمع، كخالو أبيو باعتناء الصغر من ا٢بديث طلب البيع صاحب التصانيف
التصانيف ما لعلو يبلغ قريبنا من ألف جزء من ٚبريج الصحيحْب، كالعلل، كالَباجم، كاألبواب، كالشيوخ، ٍب اجملموعات 

/ ْ) األعياف . انظر: كفياتتوُب ُب صفر سنة ٟبس كأربعمائة،كغّبىا،  مثل معرفة علـو ا٢بديث كمستدرؾ الصحيحْب
 .(ُِٔ/ ّ) ا٢بفاظ ، تذكرة(َِٖ

 "."يعاقب ب:ُب:  ( ّ)
 ُٖٔٔبرقم  (ّٗ/ ْ) أخرجو ا٢باكم( ْ)

 ٠بر صاحب كاف إمنا: حنبل بن أٞبد قاؿ، الكليب النضر أيب أبيو عن ركل الكليب السائبكفيو ىشاـ بن ٧بمد 
 انظر: .بثقة ليس رافضي، :عساكر ابن كقاؿ .مَبكؾ: كغّبه الدارقطِب كقاؿ .عنو حيدث أحدا أف ظننت ما كنسب،
 (َّْ/ ْ) االعتداؿ ميزاف
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َُِ 

الٍب طلقها ٍب تزكجت قبل أف حيـر  (ِ)ظبيافالية بنت عبلغنا أف ال :(ُ)كالبيهقي عن الزىرم
 .(ّ)فيهمفنكحت ابن عم ٥با ككلدت  ،اهلل نسائو

أف  (ْ)[ةيتألخّب فظاىر كإف صح سنده، كأما األكؿ فؤلف ]غااأما  ك،كال دليل ُب ذل
بل ىو ظاىر السياؽ،  ،أف يكوف لردهتاحيتمل سكوت أيب بكر لكبلـ عمر رضي اهلل عنهما 

 .كأما الثاين فيتوقف االستدالؿ بو على صحة سنده

 ؛ٝباع سكوٌبإنو إكعلى التنزؿ فغاية تقرير عمر رضي اهلل عنو، أنو مذىب لو كال يقاؿ 
 ،لتوقفو على بلوغ الواقعة للكل، أك يكوف من الشهرة ٕبيث بلغهم كيسكتوف على ذلك

 .(ٓ)كىذه ليست كذلك كما ال خيفى

                                                           

 القرشي كبلب بن زىرة بن ا٢بارث بن اهلل عبد بن شهاب بن اهلل عبيد بن مسلم بن ٧بمد بكر أبو: الزىرم  (ُ)
رأل عشرة من الصحابة رضواف اهلل عليهم، كركل عنو ٝباعة من األئمة: منهم  ٟبسْب، سنة كلد: اإلماـ ا٤بدين الزىرم

كسفياف الثورم.قاؿ عمر بن عبد العزيز: دل يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزىرم  مالك بن أنس كسفياف بن عيينة
 (ُٖٕ/ ْ) األعياف كمائة. انظر: كفيات كعشرين أربع سنة رمضاف شهر من خلت ليلة عشرة لسبع الثبلثاء ليلة توُب

 (ّٖ/ ُ) ا٢بفاظ ، تذكرة

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككانت عنده ما شاء اهلل بن عمرك بن عوؼ الكبلبية. تزكجها  لية بنت ظبيافاعال (ِ)
(، ُٖٓ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ُُٖٖ/ٍْب طلقها، كقل من ذكرىا. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (ُِّ/ٖاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

لم كبناتو كتزكجيو بناتو كُب ذلك باب تسمية أزكاج النيب صلى اهلل عليو كس، (ُُٓ/ ٕ)السنن الكربل للبيهقي ( ّ)
 ٖٖٓٓبرقم  (ٖٓ/ ٔ)ػ، كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ُِّْٓ برقم -داللة على أف قولو: }أمهاهتم 

 كقد. ثقات رجالو كبقية كثق، كقد ضعيف كىو األٟبيمي، اهلل عبد بن القاسم شيخو عن الطرباين ركاهقاؿ ا٥بيثمي: "
 (ِّٓ/ ٗ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع .ثقات كرجالو كثّب، أيب بن حيٓب على موقوفا باختصار مرة ركاه
 .ُب: أ "غالية" (  ْ)
 أنو أزكاجو من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنها توُب من أف على قاطبة العلماء اجتمع ك٥بذاقاؿ ابن كثّب: "( ٓ)

 هبا دخل فيمن كاختلفوا تقدـ، كما ا٤بؤمنْب كأمهات كاآلخرة الدنيا ُب أزكاجو ألهنن بعده، من تزكجها غّبه على حيـر
 ال؟ أـ بعده من قولو عمـو ُب ىذه دخلت ىل مأخذمها قولْب على يتزكجها؟ أف لغّبه حيل ىل: حياتو ُب طلقها ٍب

/ ٔ) كثّب ابن أعلم تفسّب كاهلل نزاعا، ىذه كا٢بالة لغّبه حلها ُب نعلم فما هبا، يدخل أف قبل طلقها ٍب تزكجها من فأما
َّْ) 
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ُُِ 

 .(ِ) األحزابكثواهبن كعقاهبن مضاعف آليٍبى  ،(ُ)ـر بتفضيل زكجاتو على سائر النساءكأك
 ؛ـ من كجوب االحَباـ كالطاعة دكف غّبمها، كا٣بلوة كالنظر كغّبمها٥بن ما لؤل (ّ)كيثبت

، كال لفركعهن كأصو٥بن (ٓ)كال يقاؿ ٥بن أمهات ا٤بؤمنات (ْ)فلذلك ٠بْب أمهات ا٤بؤمنْب
 .ك٫بو ذلك ،كال أبائهم كال أمهاهتم (ٕ)كال أخواهتم ،ا٤بؤمنْب [/بُّ]  (ٔ)أخواف

أيضا بفرض ا٢بجاب عليهن ببل خبلؼ ُب الوجو كالكفْب، فبل جيوز ٥بن كشف  نكخصص
 .(ٖ)ذلك لشهادة كال غّبىا

 

 

                                                           

ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ چ  (ُ)

 ِّاألحزاب:  چڄ ڄ ڄ 

           ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ٹ ٹ چ   (ِ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ۆ ۆ ۈ  

 ُّ - َّاألحزاب:  چ
 .ب: يكتبُب: (  ّ)
 ب. :سقطت كلمة "ا٤بؤمنْب من(  ْ)
 الرجاؿ أمهات أهنن رل يظهر كالذم النساء، دكف للرجاؿ اإلباحة ُب ا٢بصر اختصاص ُب فائدة ال قاؿ القرطيب: "( ٓ)

 يشمل كىذا ،"أنفسهم من با٤بؤمنْب أكذل النيب:" اآلية صدر عليو يدؿ. كالنساء الرجاؿ على ٢بقهن تعظيما كالنساء،
 (ُِّ/ ُْ) القرطيب تفسّب". ضركرة كالنساء الرجاؿ

 ".ُب: ب:  أخوة (ٔ)
  .أخوا٥بم"ُب:  (ٕ)
/ ِ) الكربل ا٣بصائص (ُِ/ ٕ) ركضة الطالبْب( ْٖٓ/ٕالعزيز شرح الوجيز ) (ِِٕ/ٓانظر: التهذيب )( ٖ)

ّْٖ) 
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ُِِ 

قاؿ القاضي عياض كغّبه: كال إظهار شخوصهن، كإف كن مستَبات إال لضركرة خركجهن 
حيججن كيطفن ككاف الصحابة رضي اهلل عنهم  . كاعَبض بأهنن كن بعده (ُ)للرباز انتهى

 األشخاص.ال  األبدافمنهن ا٢بديث كىن مستَبات   (ِ)/ كمن بعدىم يسمعوف

 .الصلب أبوةٗبعُب  (ّ)أبوتو ُب آية األحزاب يالرجاؿ كالنساء، كنف أبو كىو 

  ،(ٔ)زينب :كيلي عائشة ،(ٓ)فعائشة (ْ)خدجية :أف أفضلهن :كالذم اختاره السبكي كغّبه
 .(ٕ)كما ٕبث بعضهم، كينبغي أف يلي زينب حفصة

                                                           

 (ُُٓ/ ُْ) مسلم على النوكم شرحانظر النقل عنو: ( ُ)
 [بْ]ب/ هناية( ِ)

ې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ٹ ٹ چ ( ّ)

 َْاألحزاب:  چېئ 
كأكؿ من  خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزل بن قصٌي القرشية األسدية. زكج النيب صٌلى اللَّو عليو كسٌلم،(ْ)

توفيت قبل ا٥بجرة بثبلث سنْب على الصحيح، كقيل بأربع، كقيل ٖبمس. االستيعاب ُب معرفة  صدقت ببعثتو مطلقا.
 (ٗٗ/ٖ، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )(َٖ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ُُٕٖ/ْاألصحاب )

 (ُِ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر:  (ٓ)
زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر. أمها أميمة بنت عبد ا٤بطلب بن ىاشم عمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  (ٔ)

هلل عليو كسلم. تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب سنة ٟبس من ا٥بجرة، كانت تفخر على نساء النيب صلى ا
كسلم، فتقوؿ: إف آباءكن أنكحوكن، كإف اهلل أنكحِب إياه من فوؽ سبع ٠باكات. توفيت سنة عشرين. االستيعاب ُب 

 (ُّٓ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ُِٔ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ُْٖٗ/ْمعرفة األصحاب )

ا٤ببعث ٖبمس سنْب. تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  حفصة بنت عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنهما. كلدت قبل (ٕ)
كسلم سنة ثبلثة عند أكثر العلماء. كقيل: سنة اثنتْب. توفيت: ُب ٝبادل األكذل سنة إحدل كأربعْب، كقيل: سنة ٟبس 

(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة ُُُٖ/ْكأربعْب. كقيل: سنة سبع كعشرين. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (ٖٓ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٕٔ/ٕ)
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ُِّ 

من حيث األمومة ال  (ِ)(ُ)من خدجية، كتفضيلها عليها ُب خرب الطرباين أفضلكفاطمة 
من خدجية ككجهو باالختبلؼ ُب  أفضلكمن ىذا ا٣برب أخذ السبكي أف مرًن  ،(ّ)مطلقا

 لكن تنازع ،من خدجية أفضلوف تكسية آنبوهتا، كقضية علتو أف كل امرأة اختلف ُب نبوهتا ك
 .(ْ)كا٣ببلؼ الشاذ ال يكوف حجة ًن،ُب مر حٌب شذكذ ىذا ا٣ببلؼ  وفي [/أُْ]

                                                           

كاف حافظ عصره، لو تصانيف منها: ا٤بعجم ،  أٞبد بن أيوب بن مطّب الطرباين أبو القاسم سليماف بن :الطرباين (ُ)
 كفيات ا٤بعجم الكبّب، ك ا٤بعجم األكسط توُب: لليلتْب بقيتا من ذم القعدة سنة ستْب كثبلث مائة. انظر:الصغّب، ك 

 (ُِٗ/ُٔ) سّب أعبلـ النببلء ،(َْٕ/ ِ) األعياف

 ََُْبرقم  ،(َِْ/ ِِ) الكبّب ا٤بعجمالطرباين ُب ( ِ)
 فاطمة ٍب خويلد بنت خدجية ٍب عمراف بنت مرًن العا٤بْب نساء خّب» الطرباين خرب كأما جاء ُب أسُب ا٤بطالب: " (ّ)

. السيادة باعتبار ال األمومة باعتبار فاطمة على فضلت إمنا خدجية بأف عنو فأجيب «فرعوف امرأة آسية ٍب ٧بمد بنت
 (َُّ/ ّ) ا٤بطالب أسُب
/ ْ) مغِب احملتاج، كالنقل عنو: (ْْٗ/ ُ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب، (َُّ/ ّ) ا٤بطالب أسُبانظر: ( ْ)

َِِ) 
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ُِْ 

حرمة ندائو ( و) .(ِ)من حجرات نسائو (ُ)(ندائو من وراء حجرة) أكـر ٕبرمة( و)
لآلية آخر  ؛كيا أٞبد ،، كىو ا٤بقابل للكنية كاللقب، كيا ٧بمد(ّ)كىو ا٣باص (باسمو)

كنداء بعض األعراب لو  .(ٓ)؛ ك٤با فيو من ترؾ التعظيم، بل ينادم بوصفو كيا نيب اهلل(ْ)النور
. ]نعم تكرر نداء جربيل كغّبه من ا٤ببلئكة لو بيا ٧بمد، لعلو قبل النهي أك دل يبلغو ؛٧بمد يا

 .(ٕ)[(ٔ)أنو مرسل للمبلئكة فيؤخذ من ذلك أف ا٢برمة خاصة بالبشر، كإف قلنا باألصح

                                                           

 ْا٢بجرات:  چائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  چ قاؿ تعاذل: ( ُ)
 كانت كقيل الشاـ، إذل كالشرؽ القبلة كبْب بينو ما صلى اهلل عليو كسلم ككانتحجرات نسائو : بيوت نسائو  (ِ)

ىدمت ُب عهد الوليد بن عبد ا٤بلك إال حجرة ٍب ، ا٤بغرب عدا ما ا٤بسجد جهات ُب: كقيل ا٤بشرؽ، جهة ُب كلها
 (ِٓ/ ِ) ا٤بصطفى دار بأخبار الوفاء كفاء انظر:  .عائشة كأدخلت ُب ا٤بسجد النبوم

   سقط من:ب (ّ)
چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ     ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ چقاؿ تعاذل: ( ْ)

 ّٔالنور:  چژ ژڑ ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ 
 (َُٓ/ ّ) ا٤بطالب أسُب، (ُْ/ ٕ) الطالبْب ركضة، (ُْٔ/ ٕ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٓ)
ىذا القوؿ ىو ما رجحو السكيب،  "أف (ّٓٓ/ ِ) اللدنيةُب ا٤بواىب  كجاء( ُّٗ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ٔ)

ول اهلل تعاذل كالعادل ىو ما س. ُالفرقاف:  چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چكاستدؿ بقولو تعاذل: 
، بل نقل االٝباع بعضهم كالنسفي كالرازم فيتناكؿ ا٤ببلئكة. كخالفو ُب ذلك بعض أئمة ا٤بذىب كالبيهقي كا٢بليمي

  (ُٗٔ/ ِ) للفتاكم ا٢باكمعلى أنو دل يرسل إذل ا٤ببلئكة. انظر 
 ب.كأثبت ُب  أ،سقط من : (  ٕ)
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ُِٓ 

يحْب: ٣برب الصح ؛من ا٠بو ٧بمد لغّبالقاسم، كلو بعد موتو، ك  أبوكٕبرمة التكِب بكنيتو كىو 
و ف، كضع(ِ)٧بمد مطلقا . كقاؿ الرافعي: ديتنع فيمن ا٠بو(ُ)«تسموا با٠بي كال تكنوا بكنيٍب»
كماؿ إليو فيها من حيث الدليل،  .(ْ)ا١بواز بعد موتو مطلقا (ّ)كمذىب مالك الركضة،ُب 
 :قالوا ،يا أبا القاسم، فإذا التفت النيب  :بو ككانوا ينادكف نواالنهي أف اليهود تك سبب فإف

ا ٩با ذكر-لذلك  ؛(ٔ)كقد زاؿ ذلك ا٤بعُب كمثلو ،(ٓ)إظهارنا لئليذاء ؛دل نعنك ضعفو  -أخذن
 .أف العربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص السبب :مع أنو ٨بالف لقاعدة ،(ٕ)البيهقي

  

                                                           

، َُُبرقم، كسلم عليو اهلل صلى النيب على كذب من إٍب باب-كتاب العلم   (ّّ/ ُ)متفق عليو عند البخارم ( ُ)
 ُُِّبرقم  األ٠باء من يستحب ما كبياف القاسم بأيب التكِب عن النهي باب-كتاب اآلداب   (ُِٖٔ/ ّ) كمسلم

 ،أظهر ىذا يكوف أف كيشبو اإلفراد، كجوز كالكنية، االسم بْب ا١بمع كراىة على ٞبلو من كمنهمقاؿ الرافعي: "( ِ)
 (ِْٔ/ٕكاهلل أعلم. العزيز شرح الوجيز ) إنكار غّب من األعصارك  األمصار ٝبيع ُب بو يكتنوف زالوا ما الناس ألف
، ـ، حجة األمة، إماـ دار ا٥بجرةعامر األصبحي ا٤بدين. شيخ اإلسبلبن  مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر  (ّ)

أخذ عن: نافع، كالزىرم،. طلب العلم كىو ابن بضع عشرة سنة، كتأىل للفتيا، كجلس لئلفادة، كلو إحدل كعشركف 
 الديباج (.ْٖ/ٖسّب أعبلـ النببلء)، (ّّْ: ص) الكربل الطبقات، سنة تسع كسبعْب كمائة.  انظر: ، توُبسنة

 (ّْ/ ُ) ا٤بالكية طبقات ُب الزكية النور شجرة (ِٖ/ ُ) ا٤بذىب علماء أعياف معرفة ُب ا٤بذىب

 (ّّٖ/ ُّ) للقراُب الذخّبةانظر: ( ْ)
 (ُٓ/ ٕ) الطالبْب ركضة. انظر: ىة زالت ٗبوت النيب كرجح النوكم أنو جائز مطلقا كذكر أف الكرا (ٓ)

 . (ْٓ/ ِ) الدين علـو إحياءكنقلو الغزارل ُب اإلحياء عن العلماء انظر: 
 .ُب: ب:"ميلو"(  ٔ)
". كأحاديث النهي على اإلطبلؽ أكثر كأصح طريقا كاهلل أعلمقاؿ: "ك  (َِٓ/ ٗ) للبيهقي الكربل السنن انظر:( 7)

 حياة ُب كاف ذلك أف زعم كمن كأكثر، أصح بينهما ا١بمع عن النهي ُب كردت الٍب فاألحاديث"كقاؿ ُب اآلداب: 
 (ُُٔ: ص) للبيهقي اآلداب .التوفيق كباهلل خرب، بو يأت دل منو دعول بوفاتو النهي زاؿ ٍب كسلم عليو اهلل صلى النيب
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٤با فيو من  ؛-أم من حيث الدليل أيضا- (ُ)ما قالو الرافعي [/بُْ] كصوب اإلسنوم
، من ٠بي با٠بي فبل يكتِب بكنيٍب»كا٣برب الصحيح  ،ا١بمع بْب خرب الصحيحْب السابق
  .(ِ)«كمن تكُب بكنيٍب فبل يسمي با٠بي

كما قالو   ،(ْ)فرخصو  ؛بذلك (ّ)علي رضي اهلل عنو كلده ٧بمد بن ا٢بنفية ةكأما تكني
ما الذم حـر  كأ، كنيٍبلذم حل ا٠بي كحرَـّ  ا ما» (ٔ)داكد كخرب أيب .(ٓ)الشافعي كأصحابو

 .(ٖ)لعلو إف صح كاف قبل النهي .(ٕ)«حل ا٠بيأك كنيٍب 

                                                           

 (ُٔ/ٕانظر: ا٤بهمات لئلسنوم )( ُ)
 جيمع ال أف رأل من باب-كتاب اآلداب   (ِِٗ/ ْ) ، كأبو دكاد َُٖٗبرقم  (ُْٕ/ ُّ) أخرجو أٞبد( ِ)

إذا . كأخرجو الَبمذم بلفظ: "(ُّّ/ ُّ) ، انظر: االحسافُٖٔٓ، كصححو ابن حباف برقم ْٔٔٗبرقم  بينهما
 جاء ما باب-أبواب اآلداب  (ُّٔ/ ٓ) .ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو". كقاؿ: تسميتم يب فبل تكتنوا يب

 .ِِْٖبرقم  -ككنيتو كسلم عليو اهلل صلى النيب اسم بْب ا١بمع كراىية ُب

أبو عبد اهلل ٧بمد بن علي بن أيب طالب عبد مناؼ بن عبد ا٤بطلب، ا٥بامشي، ا٤بدين، كلد ُب  :٧بمد بن ا٢بنفية (ّ)
ذلك. انظر: سّب أعبلـ توُب: سنة ثبلث كسبعْب، كقيل سنة ٜبانْب، كقيل غّب ، خبلفة أيب بكر، كقيل ُب خبلفة عمر

 (ّْٓ/ٗ( ، هتذيب التهذيب )ْٕٗ/ُ(، تقريب التهذيب )َُُ/ْ) النببلء

 كسلم عليو اهلل صلى النيب اسم بْب ا١بمع كراىية ُب جاء ما باب-أبواب اآلداب  (ُّٕ/ ٓ) أخرجو الَبمذم( ْ)
 ىذا حديث صحيح.كقاؿ:  ِّْٖبرقم  ككنيتو

 (ِْٖ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (َُٓ/ ّ) ا٤بطالب أسُبانظر:  (ٓ)
ثقة  سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السجستاين صاحب السنن: داكد وأب (ٔ)

 ا٢بفاظ تذكرةتوُب:  ألربع عشرة بقْب من شواؿ سنة ٟبس كسبعْب كمائتْب. انظر:  غّبىا.حافظ مصنف السنن ك 
 (ُٗٔ/َِ( ، هتذيب التهذيب )َِٓ/ُالتهذيب )، تقريب ، (ُِٕ/ ِ) للذىيب

/ ُْ)، كأٞبد ْٖٔٗبرقم  -بينهما ا١بمع ُب الرخصة ُب باب-كتاب اآلداب   (ِِٗ/ ْ)  أخرجو أبو داكد( ٕ)
 (ِٕٓ: ص) كزيادتو الصغّب ا١بامع ضعيفُب . كضعفو األلباين.  ،ََِْٓبرقم  (َْٗ

 (َّٓ/ ّ) ا٢ببّب التلخيصانظر: ( ٖ)
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بو غالبا، كلو  لمع كجود اإليذاء بالنداء بو؛ ألنو كاف ال ينادبا٠بو كإمنا دل ينو عن التسمية 
]ككاضح ٗبا مر أف التحرًن إمنا ىو ُب حق كاضع الكنية أكال  نودم بو دل جيب إال لضركرة.

 .(ُ)دكف من نادل هبا من كضعت عليو كاشتهر هبا[

أف » :كما ُب الصحيحْب ،(ّ)آلية ا٢بجرات ؛(ِ)]صوتو[ فع صوت عليو أم: فوؽكٕبرمة ر 
 أأك أف العلو نش ،(ٓ)]يبلغهن[ فكاف قبل النهي، أك دل (ْ)«نسوة كن يكلمنو عالية أصواهتن

نشأ من اجتماع  حيـر علوه و ال أنكمنو يؤخذ  .ال بانفراد كل منهن ،من ا٥بيئة االجتماعية
 .(ٔ)كحيتمل خبلفو ،كىو ٧بتمل ،صوات عندهأ

 .(ٖ)، كىو ظاىركراىة الرفع عند قربه   :عن بعضهم (ٕ)كنقل القرطيب

                                                           

 ب. أثبت ُب أ، ك سقط من (  ُ)
 : ب.كأثبتت ُبسقطت من أ، (  ِ)

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ     ے  چقاؿ تعاذل: ( ّ)

 ِا٢بجرات:  چے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ﮵ 
 إبليس صفة باب-، كتاب بدء ا٣بلق (ُُِ/ ْ) متفق عليو من حديث سعد بن أيب كقاص أخرجو البخارم( ْ)

 عمر فضائل من باب -كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاذل عنهم (ُّٖٔ/ ْ)، كمسلم ِّْٗبرقم  -كجنوده
 ِّٔٗبرقم  -عنو تعاذل اهلل رضي

 ب "لعلو األقرب للمعُب كاهلل أعلم.: كما أثبتو من " ينادينُب: أ: "دل(  ٓ)
  (ِّٕ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غايةانظر: ( ٔ)
 التفسّب القرطيب، مصنف اهلل عبد أبو ا٤بالكي ا٣بزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أٞبد بن ٧بمد :القرطيب (ٕ)

. انظر: سنة إحدل كسبعْب كستمائةتوُب  اآلخرة، كأمور ا٤بوتى أحواؿ ُب الركباف، كالتذكرة بو سارت الذم ا٤بشهور
 ات، طبق(َّٖ/ ِ) ا٤بذىب علماء أعياف معرفة ُب ا٤بذىب ، الديباج(ِْٔ: ص) كم لؤلدنو ا٤بفسرين طبقات
 (ِٗ: ص) للسيوطي ا٤بفسرين

 (َّٕ/ ُٔ) القرطيب تفسّبانظر:  (ٖ)
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 [/أُٓ] كالظهور دكف (ُ)ءةجيب كوف الصوت ُب الكفا وكىل ا٤براد ٕبرمة الرفع فوؽ صوتو أن
، أك ف دل يتكلم إك  ،حٌب حيـر الرفع عليو ؟دكف صوتو ا٤بعتاد كأ ؟صوتو الذم تكلم بو

 .كل ٧بتمل، كلعل األكؿ أقرب؟  تكلم بعلو صوتو أك خفضو على خبلؼ العادة

ككما دلت اآلية على النهي عن رفع الصوت فوؽ صوتو دلت على النهي  :(ِ) قاؿ الشارح
نو اختص أيضنا بالنهي عن التقدـ بْب أكاستفيد من أكؿ السورة  .(ّ)عن ا١بهر لو بالقوؿ

 .(ْ)مر دكنوأقطع بيديو 

قرئ كجب على كل  فإذا :بعد موتو بكبلمو ُب حياتو، قاؿ ا٤بأثوركبلمو   (ٓ)ابن العريب أ٢بقك 
كما ال جيب ذلك عند تلفظو بو، كقد أمر   ،كال يعرض عنو ،حاضر أف ال يرفع صوتو عليو

على  ء. كالذم جيي(ٔ)حكم القرآف انتهىفلها  ،كالسنة كحي ،للقرآف عباالستما تعاذل 
 .(ٕ)راد بو التأكدأب ذلك فيهما، كلعلو و قواعدنا عدـ كج

                                                           

 .ُب: ب: ا٣بفاء"(  ُ)
 من كثّبا حفظ، ٧بمد بن عبد ا٤بنعم بن ٧بمد بن ٧بمد بن عبد ا٤بنعم بن أيب الطاىر ا١بوجرم :ا١بوجرم (ِ)

ككتب على عمدة السالك البن النقيب كدرس،  ذلك عن تعفف ٍب القضاء ُب كناب، بالفنوف اشتغل ٍب ا٤بختصرات
كٜبامنائة.  سنة تسع كٜبانْبتوُب شرحا ٠باه تسهيل ا٤بسالك إذل عمدة السالك ُب ٦بلد كشرح اإلرشاد البن ا٤بقرم 

 (ََِ/ ِ) السابع القرف بعد من ٗبحاسن الطالع ، البدر(ُِّ/ ٖ) التاسع القرف ألىل البلمع الضوء انظر: 

 /ب[.ُُٖرم الربع الثالث، لوح ]جوجشرح اإلرشاد لل( ّ)
 ُا٢بجرات:  چک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳڱ  ڱ    ڱ ڱ ں چ قاؿ تعاذل: ( ْ)
. لو ،كلد: سنة ٜباف كستْب كأربع مائة ابن العريب أبو بكر ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد اهلل، ا٤بالكي، (ٓ)

، كأحكاـ القرآف؛ توُب: بفاس، ُب شهر ربيع اآلخر، سنة ؿمصنفات كثّبة منها: كتاب ا٣ببلفيات، كاإلنصاؼ، كاحملصو 
/ ِ) ا٤بذىب علماء أعياف معرفة ُب ا٤بذىب الديباج (.ُٕٗ/َِثبلث كأربعْب  كٟبس مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)

ِِٓ) 

 (ُْٔ/ ْ) العريب البن القرآف أحكاـ (ٔ)
 (ِّٕ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (ٖٔ/ ْحاشية اإلماـ أٞبد بن قاسم العبادم ) )انظر:  (ٕ)
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 .ُب حاؿ الغضب ببل كراىة، كلولده كلنفسو (أن يحكم)أكـر بأف أبيح لو دكف غّبه ( و)
 كإف سفل (لولده) .-يشهد :نا٤بفهومة مً - .الشهادة :أم (لهابَ ق  ي َ )ف أك  يشهدأف ( و)
عنو قطعا  [/بُٓ] ألف ا٤بنع من ذلك ُب حق األمة للريبة كىي منتفية (ولنفسو)

 .(ُ)لعصمتو

ككذا حدكد اهلل تعاذل  ،كلو ُب حق نفسو ،كلو القضاء بعلمو .ئر األنبياء كذلكاكقضيتو أف س
كيقبل ىو شهادة من  (ِ)/ ،ببل خبلؼ، ك٘بوز الشهادة لو ٗبا يدعيو اعتمادا على دعواه

صححها  صتولنفسو كق (ّ)خزديةشهد لو النتفاء الريبة عنو قطعا؛ كألنو قبل شهادة 
 :قاؿ (ٕ)ما ُب البخارم عن زيد بن ثابت يوكيرد عل ،(ٔ)(ٓ)، كإف علها ابن حـز(ْ)ا٢باكم

 .(ٖ)شهادتو بشهادتْب ة الذم جعل رسوؿ اهلل خزديفوجدهتا مع 

                                                           

 (ٖٗ/ ْ) الغرر البهية (، َِِ/ٓ، التهذيب )(ٕ/ ٕ)( ركضة الطالبْب ْْٕ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ُ)
 [أٓ]ب/ هناية( ِ)
خزدية بن ثابت بن الفاكو بن ثعلبة ا٣بطمي األنصارم، يعرؼ بذم الشهادتْب، يكُب أبا عمارة، شهد بدرا، كما  (ّ)
(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة ْْٖ/ِدىا، قيتل: بصفْب، سنة سبع كثبلثْب. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )بع
 (ِّٗ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )َُٕ/ِ)

ىذا حديث صحيح اإلسناد ( كقاؿ: ُِٕٖحديث رقم ) (ُِ/ ِ) للحاكم الصحيحْب على ا٤بستدرؾانظر:  (ْ)
 .«كعمارة بن خزدية ٠بع ىذا ا٢بديث من أبيو أيضا»ات كدل خيرجاه كرجالو باتفاؽ الشيخْب ثق

، األندلسي، الظاىرم،ابن حـز علي بن أٞبد بن  (ٓ) ُب أ٠باء اهلل تعاذل   قاؿ أبو حامد الغزارل:كجدت سعيد بن حـز
كتابا ألفو أبو ٧بمد بن حـز األندلسي يدؿ على عظم حفظو كسيبلف ذىنو. لو مصنفات كثّبة منها: اإليصاؿ إذل فهم  

اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، الفصل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل. توُب: سنة ست كٟبسْب كأربع :كتاب ا٣بصاؿ، ككتاب 
 (ُْٖ/ُٖ(: سّب أعبلـ النببلء)ِّٓ /ّ) األعياف كفيات مائة. انظر

 (ِِٗ/ ٕ) باآلثار احمللىانظر: ( ٔ)
زيد بن ثابت بن الضحاؾ بن زيد األنصارم ا٣بزرجي، كاف عمره ٤با قدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا٤بدينة إحدل  (ٕ)

د ". توُب: سنة ٟبس عشرة سنة، كاف أعلم الصحابة بالفرائض، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " أفرضكم زي
(، أسد الغابة ُب معرفة ّٕٓ/ِكأربعْب، كقيل: ثبلث كأربعوف، كقيل غّب ذلك.  االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (َْٗ/ِ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ّْٔ/ِالصحابة )

 اهلل عاىدكا ما صدقوا رجاؿ ا٤بؤمنْب من: }تعاذل اهلل قوؿ باب- كتاب ا١بهاد كالسّب (ُٗ/ ْ) أخرجو البخارم( ٖ)
زيد بن ثابت رضي اهلل عنو، قاؿ: ( عن َِٕٖبرقم )   تبديبل بدلوا كما ينتظر من كمنهم ٫ببو قضى من فمنهم عليو،
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كبو صرح ُب شرح  ،من األحكاـخيص من شاء ٗبا شاء أف كاف لو  كمن ذلك يعلم أنو 
رخاصو إكمنو  .(ِ)خاصة ُب آؿ فبلف (ُ)ـ عطيةمسلم ُب حديث ترخيصو ُب النياحة أل

عن أحد  ٘بزئ ال» :، كقولو لكلو (ٓ)ككذا لعقبة بن عامر ،(ْ)بالتضحية بالعناؽ (ّ)ةبرد أليب
 .٩بن دل يرخص لو كما رخص لك :أم .(ٔ)«بعدؾ

                                                                                                                                                                      

يقرأ هبا، فلم أجدىا إال مع  نسخت الصحف ُب ا٤بصاحف، ففقدت آية من سورة األحزاب كنت أ٠بع رسوؿ اهلل »
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ، كىو قولو: «شهادتو شهادة رجلْب سوؿ اهلل خزدية بن ثابت األنصارم الذم جعل ر 

 .ِّاألحزاب: چ  پ پ پ
بنت ا٢بارث. كقيل بنت كعب األنصارية، كانت من كبار نساء الصحابة رضواف اهلل عليهم  يبةأـ عطية نس (ُ)

كسٌلم سبع غزكات كنت أخلفهم ُب  أٝبعْب، كُب صحيح مسلم عنها: غزكت مع رسوؿ اللَّو صٌلى اللَّو عليو كآلو
(، اإلصابة ُب ٛبييز ّٔٓ/ٕ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ُْٕٗ/ْرحا٥بم. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (ّْٕ/ٖالصحابة )

 (ِّٖ/ ٔ) مسلم على النوكم شرحانظر:  (ِ)
بردة ىانئ بن نيار كقيل: بن عمرك. كحلفو ُب بِب حارثة من األنصار، خاؿ الرباء بن عازب، شهد العقبة  أبو (ّ)

الثانية مع السبعْب، كشهد بدرا، كما بعدىا. توُب: سنة إحدل، كقيل: اثنتْب، كقيل: ٟبس كأربعْب. االستيعاب ُب 
 (ُّ/ٕ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِٕ/ٔ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )َُٖٔ/ْمعرفة األصحاب )

 الشافعي ألفاظ غريب ُب الزاىر . انظر:عنوؽ كٝبعها ٘بدع كدل سنو تستكمل دل ا٤بعز الٍب كلد من األنثىالعناؽ:   (ْ)
 ،(ُّْٓ/ ْ) العربية كصحاح اللغة تاج الصحاح ،(ُّٔ/ ْ) اللغة مقاييس ،(ُّٗ: ص)
ا١بهِب، ، شهد صفْب مع معاكية، كشهد فتوح الشاـ، كىو كاف الربيد إذل عمر عقبة بن عامر بن عبس بن عمرك  (ٓ)

ككاف من أصحاب معاكية بن أيب سفياف ككرل لو مصر كسكنها، ، بفتح دمشق، ككاف من أحسن الناس صوتا بالقرآف
(، ُٓ/ْابة )(، أسد الغابة ُب معرفة الصحَُّٕ/ّكتوُب هبا سنة ٜباف كٟبسْب. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (.ِْٗ/ْاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

 سنة باب- كتاب األضاحي (ٗٗ/ ٕ) كما جاء عند البخارم  ىذا النص جاء ُب إرخاصو أليب بردة ( ٔ)
، كأما قولو لعقبة فقد ُُٔٗبرقم  -كقتها باب- كتاب األضاحي (ُُٓٓ/ ّ) ، كمسلمْٓٓٓبرقم  -األضحية

أعطاه غنما يقسمها على صحابتو، فبقي عتود،  عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو: أف النيب جاء عند البخارم 
 ُب الشريك الشريك ككالة باب- كتاب الوكالة (ٖٗ/ ّ) البخارم صحيح«ضح بو أنت»فقاؿ:   فذكره للنيب 

 ََِّبرقم  -كغّبىا القسمة
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٣برب البخارم:  ؛فاؽتعم الصدقة باالنى كل ،-ف دل حيمإك -لنفسو أم:  (يحمي لها)أف ( و)
 عم الصدقة على األصحنى لنحو من األئمة إمنا حيمى  هي كغّبي  .(ُ)«ال ٞبى إال هلل كلرسولو»

 .كما مر ُب إحياء ا٤بوات  ،(ِ)

ور فكاف ا١ب أموفبعدد؛ ألنو م (ّ)(بغير حصر)من النساء  (نفسو [/أُٔ] يزوج)أف ( و)
ُب حقنا، كمن ٍب دل يشَبط فيو كرل كال شهود كال إذف كال غّب  النكاح ُب حقو كالتسرم

كُب حق غّبه مباح، كالعبادة عارضة  ،ذلك ٩با يأٌب، ككاف النكاح ُب حقو عبادة ذاتية مطلقا
لو  فأبيح ،لو بقيدىا اآلٌب، كألف غرضو نشر باطن الشريعة كظاىرىا، ككاف أشد الناس حياء

الٍب يستحي من اإلفصاح ٥با  أقوالو؛سمعنو من يك  أفعالو،من  ينوير  لينقلن ما ؛تكثّب النساء

  چ چ چ چـ عليو الزيادة على التسع البلٌب اخَبنو بقولو تعاذل: رِّ ٕبضرة الرجاؿ، كحي 

لو أكثر منهن بقولو  فأبيحٍب نسخ  ،أم بعد التسع البلٌب اخَبنك  (ْ)چ ڇ ڇ چ

 .(ٔ)كما مر    (ٓ)چ ں ڱ ڱ     ڱ چتعاذل 

 .(ٕ)أيضاكسائر األنبياء كاف ٥بم نكاح أكثر من أربع  :ليق

                                                           

 َِّٕبرقم  -ال هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلمباب: ال ٞبى إ-كتاب ا٤بساقاة   (ُُّ/ ّ) أخرجو البخارم( ُ)
 .من حديث الصعب بن جثامة 

، (ُٕٓ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (ٖٗ/ ْ) الغرر البهية ، (ٖ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر:  (ِ)
 (ُِْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص

 (ٗ/ ٕ) الطالبْب ركضةىو ما رجحو ُب الركضة انظر: ( ّ)
 ِٓسورة األحزاب ( ْ)
 َٓسورةاألحزاب ( ٓ)
 (َُ/ ٕ) الطالبْب ركضة (ِْٓ/ٕ( العزيز شرح الوجيز )ُِِ/ٓانظر: التهذيب ) (ٔ)
 (ِْٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ٕ)
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كال بعد الدخوؿ؛ ألنو أكذل با٤بؤمنْب من  ،ال ُب العقد (ُ)(مهر)أف يزكج نفسو بغّب ( و)
 (ّ)كىو كما قالو احملققوف معُب ما ُب البخارم ،ج نفسو صفية بغّب مهركقد زكٌ  ،(ِ)أنفسهم
ببل مهر  كتزكجها ،أعتقها ببل عوض :أم [/بُٔ. ]من أنو جعل عتقها صداقها :كغّبه
 ا٤بنو أ :«نفسها ىاأمهر » رضي اهلل عنو (ٓ)ا٤براد بقوؿ أنس أف مفعل .(ْ)كببل شهود ،مطلقا

 .كإف دل يكن ُب ا٢بقيقة كذلك ،قها شيئا كاف العتق كأنو ا٤بهردً صٍ  يي دل

كُب معناىا  ،كقضية كبلـ الشيخْب كغّبمها أف عدـ ا٤بهر عليو إمنا ىو للواىبة لو نفسها
 (ٔ)ةيصف

 .(ٖ) (ٕ)]كقضية كبلـ ا٤بصنف عدـ كجوبو مطلقا[

                                                           

 باحب ا٤بًب كما ُب: من كبلـ ابن ا٤بقرئ ص( ُ)
 (ِّٓ/ِاألبرار )، األنوار ألعماؿ (ِْٗ/ ِ) الكربل ا٣بصائص(، ّْٓ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ِ)
/ ٕ) «أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أعتق صفية، كجعل عتقها صداقها»عن أنس بن مالك، أخرج البخارم  (3)
 َٖٔٓبرقم  -صداقها األمة عتق جعل من باب-كتاب النكاح   (ٔ
 (ُُ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر: ( ْ)
ا٣بزرجي، خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، توُب: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد األنصارم،  (ٓ)

(، أسد َُٗ/ُسنة إحدل كتسعْب، كقيل: اثنتْب كتسعْب، كقيل: ثبلث كتسعْب. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (ِٕٓ/ُ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِْٗ/ ُالغابة ُب معرفة الصحابة )

كإذا انعقد بلفظ ". كعبارة النوكم صرحية ُب ذلك حيث قاؿ: "كبغّب مهركينعقد نكاحو بلفظ ا٥ببة قاؿ الرافعي: "( ٔ)
 (ٗ/ ٕ) الطالبْب ركضة، (ْْٗ/ ٕ) الوجيز شرح العزيز". انظر: ا٥ببة، دل جيب مهر بالعقد كال بالدخوؿ

( كفيو: "كتػىزىكُّجي من شاء ببل مهر كببل كرل كال شهود؛ ألنو أكذل با٤بؤمنْب من ُِ/ّ) انظر اخبلص الناكم (ٕ)
 أنفسهم".

يضا زيادة: " كيؤيده قوؿ ا١بوىرم لو تزكج امرأة دل يسم ٥با مهرا فهل جيب سقط من: أ كأثبت ُب:ب.  كفيو أ ( ٖ)
ذم خص بو انعقاد نكاحو بلفظ ا٥ببة دكف معناىا عليو مهر بالدخوؿ، فيو كجهاف: أشهرمها: ال. كثانيهما: نعم. كال

 [انتهت
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كإف أقره ُب اإلسعاد على ظاىر  ،فما اقتضاه كبلـ ا٤بصنف من عدـ كجوبو ليس مرادا
ٍب قاؿ  ،كىذا سواء عقده بلفظ النكاح أك بلفظ ا٥ببة :ككذلك الشارح حيث قاؿ ،(ُ)تور عبا

 .(ِ)أنو ال فرؽ بْب ا٤بفوضة كالواىبة اإلطبلؽكظاىر ىذا 

ل ٙبل ٗبحلل، كقيل ال قيل: ٙبفعليو  ،ينحصر :كقيل .كال ينحصر طبلقو ُب ثبلث :قيل
ف األصل عدـ ا٣بصوصية حٌب أل ؛لو فرض حل زكجاتو ،اال٫بصار كا٢بل ٗبحللكالوجو  .أبدا
 (ّ)تثبت

، كىو فوؽ (ٓ)ف اعتباره للمحافظة على الكفاءةأل (ْ)(ولي)ف يزكج نفسو بغّب أ( و)
كا٤برأة لو  ،كىو مأموف منو ،من ا١بحودألف اعتبارىم أل (ٕ) (شهود)بغّب ( و) .(ٔ)األكفاء

 .كفر بتكذيبوت :(َُ)شارح ا٤بهذب (ٗ)العراقي (ٖ)]قاؿ[ بل .جحدت ال يلتفت إليها

                                                           

 ( ِّٕانظر: اإلسعاد بشرح اإلرشاد )ص( ُ)
 /ب[ ُُٗانظر: شرح اإلرشاد للجوجرم الربع الثالث، لوح ]( ِ)
قاؿ البغوم: "كقيل ال ينحصر عدد طلقاتو بالثبلث. كليس بصحيح بل كاف ينحصر ُب الثبلث كما ُب حق ( ّ)

 (ٗ/ ٕ) الطالبْب ركضة (،ِِِ/ٓرجحو النوكم: انظر: التهذيب للغوم: ) األمة". كىو ما
 (، ّْٓ/ٕ. العزيز شرح الوجيز )(ِٓ/ ٗ) الكبّب ٢باكما . انظر:الرافعي الوجهْب من غّب ترجيحك كذكر ا٤باكردم 

 .بـ ابن ا٤بقرئ صاحب ا٤بًب كما ُب: من كبل(  ْ)
 (ِِٗ/ ٗ) مسلم على النوكم شرح، (ُِٗ/ ٗ) حجر البن البارم فتح انظر : (ٓ)
 .(ٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ْْٗ/ ٕ) الوجيز شرح العزيز انظر:( ٔ)
 ـ ابن ا٤بقرئ صاحب ا٤بًب كما ُب: بمن كبل(  ٕ)
 .: بُب : أ، كأثبتمن سقط(  ٖ)
 القاضي على هبا تفقو، بالعراقي ا٤بعركؼ ا٤بصرم إسحاؽ أبو العبلمة الفقيو ا٤بسلم بن منصور بن : إبراىيم العراقي (ٗ)

 أيب على ٍب الشّبازم إسحاؽ أيب الشيخ تلميذ األرموم ا٢بسْب بن ٧بمد بكر أيب على هبا كتفقو بغداد إذل كدخل ٦بلى
توُب ُب ٝبادل األكذل ، العراقي لو قيل فلهذا مصر بلده إذل عاد ٍب ا٤بذىب ُب برع حٌب بالعراؽ كأقاـ ا٣بل بن ا٢بسن

 ، طبقات(ّٕ/ ٕ) للسبكي الكربل الشافعية . انظر : طبقاتكٟبسمائة عن ٟبس كٜبانْب سنةسنة ست كتسعْب 
 (ِّ/ ِ) شهبة قاضى البن الشافعية

 ا٤بهذب للشّبازم  (َُ)
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 .(ِ()ُ)اإلسبلـٗبا يقطع  باإلعبلـكىو كما بينتو ُب كتايب ا٤بسمى   [/إُٔ]

 چ :لقولو تعاذل (منها)بقيد زاده بقولو  ،أم بلفظ ىبة كٗبعناىا (بهبة)زكج نفسو يف أ( و)

 ؛(ْ)بل جيب لفظ النكاح أك التزكيج منو، ال .اآلية (ّ)چ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ

 .(ٔ)(ٓ)چ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ چ :لظاىر قولو تعاذل

 :٣برب الصحيحْب ؛من ا٤برأة أكبنسك منو  (ٕ)إحرام()يزكج نفسو ُب لو أف  فأب أكـر( و)
ثر كلكن أ .(ٗ)«ـركىو ٧بيٍ  (ٖ)نكح ميمونة أنو » :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

 .(َُ)أنو كاف حبلال أيضا:الركايات عنو 

                                                           

 اإلعبلـ ٔبميع ما يقطع اإلسبلـ.ُب: ب: (  ُ)
 ( َِٓانظر: اإلعبلـ ٗبا يقطع اإلسبلـ البن حجر ا٥بيتمي )ص( ِ)
 َٓاألحزاب: سورة ( ّ)

 شرح العزيزألف ا٤بذىب عند الشافعية ىو اقتصار صحة اإلجياب كالقبوؿ على صيغة اإلنكاح كالتزكيج. انظر: ( ْ)
 (ّٔ/ ٕ) ا٤بفتْب كعمدة الطالبْب ركضة، (ِْٗ/ ٕ) الوجيز

 َٓاألحزاب: سورة ( ٓ)

 ، (ٗ/ ٕ) الطالبْب ركضة( ّْٓ/ٕ، العزيز شرح الوجيز )(ِِ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( ٔ)
 ( ْْٓ/ٕ، العزيز شرح الوجيز )(َُ/ ٕ) ركضة الطالبْبكىو ما رجحو الشيخاف. انظر: ( ٕ)
توفيت  سنة سبع ُب عمرة القضاء ُب ذم القعدة،  ن حزف بن ٔبّب ا٥ببللية، تزكجهاميمونة بنت ا٢بارث ب (ٖ)

: ست كستْب. كقيل: ثبلث ، كذلك سنة إحدل كٟبسْب. كقيلبسرؼ ُب ا٤بوضع الذم ابتُب هبا فيو رسوؿ اهلل 
 (ِِّ/ٖ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ِِٔ/ ٕ(، أسد الغابة )ُُْٗ/ْكستْب،  االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 كتاب( َُُّ/ ِ)، كمسلم ُّٕٖبرقم  -احملـر تزكيج باب- الصيد جزاء كتاب (ُٓ/ ّ)أخرجو البخارم ( ٗ)
، نكاح ٙبرًن باب- النكاح  َُُْبرقم  -خطبتو ككراىة احملـر

تزكج ميمونة كىو حبلؿ إال أف يقصد ا٤بؤلف ما جاء ُب البخارم  دل أقف على ركاية البن عباس يصرح أنو ( َُ)
، كبُب هبا كىو حبلؿ، كماتت بسرؼ عن ابن عباس، قاؿ: " تزكج النيب كغّبه  كتاب   (ُُْ/ ٓ). ميمونة كىو ٧بـر
 ِْٖٓبرقم -القضاء عمرة باب-ا٤بغازم
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رضي اهلل  (ّ)رافع كصح عن أيب .(ِ()ُ)بسرؼ ك٫بن حبلالف كصح عنها تزكجِب النيب    
كبذلك رد الشافعي رضي اهلل عنو ركاية  .(ْ)ككنت السفّب بينهما ،كىو حبلؿ تزكجها :عنو

 (ٓ)ابن عباس رضي اهلل عنهما األكذل

 .نكاحو ُب حقو إنكاح احملـر ك  ألجلهاكعليو فتؤخذ ا٣بصوصية من فقد العلة الٍب امتنع 
 .(ٕ)مبِب على ترجيح خرب ابن عباس كاألكؿغّبه بقولو ك (ٔ)اإلسعىادومهو ُب يكبو يعلم رد ما 

                                                           

 وكيل ُِيقع على ك  يقع بالقرب من ا١بعرانة، مكة، أكدية من الطوؿ متوسط كاد ثانيو، ككسر أٌكلو، بفتحسرؼ:  (ُ)
 السّبة ُب ا١بغرافية ا٤بعادل معجم، األماكن، (ّٕٓ/ ّ) كا٤بواضع الببلد ا٠باء من استعجم ما معجممكة. انظر:  مشاؿ
 (ُٔٓ: ص) النبوية

برقم ، (ُْٗ/ ْْ) مسند، كأٞبد ُّْٖبرقم  -يتزكج احملـر ابب-كتاب ا٤بناسك   (ُٗٔ/ ِ) أخرجو أبو دكد (ِ)
 حباف ابن صحيح على ا٢بساف التعليقاتكا٢بديث صحيح. انظر: . ُّْٕبرقم  (ْْْ/ ٗ)، كابن حباف ُِْٖٔ

، نكاح ٙبرًن ابب-كتاب النكاح   (َُِّ/ ِ). كُب صحيح مسلم ( ِّّ/ ٔ)  .ُُُْبرقم -خطبتو ككراىة احملـر
ككانت خالٍب، »، قاؿ: «تزكجها كىو حبلؿ أف رسوؿ اهلل »عن يزيد بن األصم، حدثتِب ميمونة بنت ا٢بارث، 

 .«كخالة ابن عباس
: كقيل إبراىيم، عليو. غلبت عليو كنيتو، كاختلف ُب ا٠بو فقيل أسلم، كقيل: اهلل صلى اهلل رسوؿ موذل رافع أبو ( ّ)

 مع ٗبكة إسبلمو ككاف كسلم عليو اهلل صلى للنيب فوىبو عنو، اهلل رضي للعباس ككاف قبطيا، ككاف ثابت،: كقيل ىرمز
 سلمى، موالتو كزكجو و،أعتق العباس بإسبلـ النيب بشر ك٤با  كا٣بندؽ، أحدا كشهد إسبلمهم، فكتموا الفضل، أـ إسبلـ
 (ُٔٓ/ ُ) الغابة ، أسد(ّٖ/ ُ) األصحاب معرفة ُب أربعْب. انظر: االستيعاب سنة كتوُب مصر، فتح كشهد

 تزكيج كراىية ُب جاء ما باب-أبواب ا٢بج  (ُُٗ/ ّ)، كالَبمذم ُِٕٕٗبرقم ، (ُْٕ/ ْٓ)أخرجو أٞبد ( ْ)
 ُب االختبلؼ ذكر-كتاب النكاح   (ُِٖ/ ٓ)ُب الكربل  . كالنسائيىذا حديث حسن، كقاؿ: ُْٖبرقم  -احملـر
 كلفظو عندىم" ... ككنت أنا الرسوؿ بينهما" .َُّْبرقم  (ّْٖ/ ٗ)، كابن حباف ُّٖٓبرقم  -ميمونة تزكيج

 .(ُّٕ/ ُ) الشافعي مسندانظر: ( ٓ)
 لو جوازه إذل سلمة بن الطيب أبو فذىب إحرامو، ُب ينكح أف لو كاف ىل اختلفوا أف: الثالثة كا٤بسألةقاؿ ا٤باكردم: "

 ألنو أمتو؛ من كغّبه اإلحراـ ُب النكاح من ٩بنوع أنو إذل أصحابنا سائر كذىب ٧برما، ميمونة تزكج أنو لركايتو خصوصا
 (ِْ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم ."حبلال إال ميمونة نكح كما سواء اإلحراـ ٧بظورات ُب كإياىم

 ( رسالة ماجتسّب با١بامعة اإلسبلمية ٙبقيق/ بشّب العنزم ِٕٔانظر: اإلسعاد بشرح االرشاد )( ٔ)
 من العلماء كٝبهور كأٞبد كالشافعي مالك فقاؿ احملـر نكاح ُب كذل بسبب العلماء اختلفقاؿ النوكم: "( ٕ)

 .الباب أحاديث كاعتمدكا احملـر نكاح يصح ال بعدىم فمن الصحابة
 .ميمونة قصة ٢بديث نكاحو يصح كالكوفيوف حنيفة أبو كقاؿ 
 :بأجوبة ميمونة حديث عن ا١بمهور كأجاب 
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 .السابقة األحكاـكتزكجيو نفسو ُب ٝبيع  [/بُٕ] كتزكجو من الورل

 ،٩بن شاء ٦بربا كلو ،ف كاف ٥با كرلإك  ،من النساء (من شاء)ف لو أف يزكج نفسو أب أكـر( و)
 .(ُ)أكذل با٤بؤمنْب من أنفسهم ألنو ؛من أحد (إذنبال )ف يتوذل الطرفْب أب ،لو لنفسوك 

بَبكيج اهلل   (ِ)/ كمن ٍب دخل على زينب ،ككانت ا٤برأة ٙبل لو بتحليل اهلل من غّب عقد
 .(ْ)من غّب عقد (ّ)تعاذل

ال يناُب ذكر غّبه ١بميع ذلك ُب  ،ىنا ُب ىذا النوع إذلف حيكم أك  :كر ا٤بصنف قولوكذً 
 .(ٓ)ٚبفيف ةى كجه إكراـ ةى جه ف ُب كلو أل مر[؛] نظّب ما ،التخفيفات

                                                                                                                                                                      

 بنا اال ٧برما تزكجها أنو يرك كدل كغّبه القاضي قاؿ الصحابة أكثر ركاه ىكذا حبلال تزكجها إمنا  النيب أف :أصحها 
 عباس بن ٖببلؼ بو لتعلقهم بالقضية أعرؼ كىم .حبلال تزكجها أنو كغّبمها رافع كأبو ميمونة كركت ،كحده عباس
 .كأكثر عباس بن من أضبط كألهنم

 كاف كإف ٧بـر ا٢بـر ُب ىو ٤بن كيقاؿ حبلؿ كىو ا٢بـر ُب تزكجها أنو على عباس بن حديث تأكيل :الثاين ا١بواب 
 ا٤بدينة حـر ُب أم...  ٧برما ا٣بليفة عفاف بن قتلوا...  ا٤بشهور البيت كمنو معركفة شائعة لغة كىي حبلال
 يكوف قد كالفعل الغّب إذل يتعدل ألنو القوؿ ترجيح األصوليْب عند حينئذ كالصحيح كالفعل القوؿ تعارض أنو :كالثالث
 .عليو مقصورا

 كىذا األمة دكف بو خص ٩با كىو اإلحراـ حاؿ ُب يتزكج أف لو كاف  النيب أف أصحابنا من ٝباعة جواب :كالرابع 
/ ٗ) مسلم على النوكم شرح. ا٣بصائص من كليس كغّبه حقو ُب حراـ أنو الثاين كالوجو أصحابنا عند الوجهْب أصح
ُْٗ) 

 (ُُِ: ص) السوؿ غاية، (ِّْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص( ْٓٓ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ُ)
 [بٓ]ب/ هناية( ِ)
 .(َُ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر:  (ّ)
كحكى فيو  (َٓ/ ٗ) األحوذم ٙبفة ما جاء ُبأما جواز نكاحو ببل عقد فلم أقف على من ذكره منهم، غّب  (ْ)

 كاجو من زينب رضي اهلل عنو.كيدؿ على ذلك ما جاء ُب صحيح البخارم  أفاٝباع ا٤بسلمْب. كلعل ىذا خيتص بز 
تقوؿ: زكجكن أىاليكن، كزكجِب اهلل تعاذل من فوؽ سبع   تفخر على أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم كانت  زينب
 َِْٕ.  برقم ٠بوات

 (َُُانظر: ص)( ٓ)
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 وكل ،بالنـو  األنبياءكغّبه من   ضوءهعدـ انتقاض ك  :أيضا خفيفاتوع التنُب  هك ك٩با ذكر 
ف أل ؛كأنو يقطع األرض قبل فتحها .(ُ)٤با يأٌب ،قلوهبم ال تناـف أل ؛مع عدـ التمكْب

  .(ِ)حٌب أرض ا١بنة ،كلها ملكو  األراضي

 

                                                           

 (ِّْ/ِ) الكربل ٣بصائص(، اْْٖ/ٕ(، العزيز شرح الوجيز )ِِْ/ٓ(، التهذيب )ْٕٗانظر: التلخيص )ص( 1)
، ُّٔٔبرقم  -الوضوء ُب التخفيف باب-كتاب الوضوء   (ّٗ/ ُ) كاستدؿ بأدلة: منها ا٤بتفق عليو عند البخارم

من حديث ابن ، ّٕٔبرقم  -كقيامو الليل صبلة ُب الدعاء باب-كتاب صبلة ا٤بسافر كقصرىا   (ِٖٓ/ ُ)كمسلم  
 .«اضطجع فناـ حٌب نفخ، ككاف إذا ناـ نفخ، فآذنو ببلؿ بالصبلة، فصلى كدل يتوضأ أف النيب »:عباس

 اقطع كقد يشاء ما فيها يفعل إياىا ملكو تعاذل اهلل ألف فتحها قبل األراضي بقطع  حيمي ككافقاؿ السيوطي: " (ِ)
 فأفٌب عليهم التشويش الوالة بعض كأراد اليـو إذل ذريتو يد ُب كىي فتحو قبل ا٤بقدس ببيت قرية كذريتو الدارم ٛبيم

 .(ُِْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص ".أكذل الدنيا فأرض ا١بنة أرض يقطع كاف  النيب ألف قاؿ بكفره الغزارل
قلت: ىذا يعارض نصوص الكتاب كالسنة الٍب تثبت كتقرر أف األرض أرض اهلل تعاذل ال يشركو فيها أحد، كا١بنة جنتو 

، كقاؿ: َُٕالبقرة: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦچسبحانو كتعاذل.قاؿ تعاذل ُب سورة البقرة: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ، كقاؿ: ٔٓالعنكبوت:  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ

، كاآليات الدالة على أف األرض أرض كال يشركو فيها أحد كثّبة، بل نزه نفسو ُِاألنعاـ: چ  ڃچ چ چ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ چسبحانو كتعاذل أف يكوف لو شريك ُب ملكيتهما يقوؿ تعاذل: 

سبأ:  چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   چاذل ، كىذه أرض الدنيا فأرض ا١بنة أكذل أف ينفرد ٗبلكتها تعاذل يقوؿ تعِِ

ی ی     ی ی چ ، كيقوؿ تعاذل: َّ – ِٕالفجر:  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ      ڦ  

ما يدؿ على أنو ديلك األرض كا١بنة، بل جاء عنو ما  . كدل يرد عن النيب ّٔمرًن:  چجئ  حئ مئ ىئ  يئ جب 
ُب ا٢بديث  يدؿ على أنو ال ديلك ضرا كال نفعا ألحد فكيف تكوف لو ا١بنة كال ديلك ضرا كال نفعا ألحد، كيقوؿ 

ال ف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : "سددكا كقاربوا كابشركا ، فإنو ا٤بتفق عليو من حديث عائشة رضي اهلل عنها أ
 ييدخل أحدان ا١بنة عملو" قالوا : كال أنت يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : "كال أنا ، إال أف يتغمدين اهلل ٗبغفرة كرٞبة " متفق عليو

كتاب  (ُِٗٔ/ ْ) كمسلم ْٕٔٔبرقم  -العمل على كا٤بداكمة القصد باب-كتاب الرقاؽ   (ٖٗ/ ٖ) عند البخارم
 .ُِٖٖبرقم  -تعاذل اهلل برٞبة بل بعملو ا١بنة حدأ يدخل لن باب - صفة القيامة كا١بنة كالنار
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 .(ِ)قطعهمأا مفي (ُ)أكالد ٛبيممن عارض  بكفرالغزارل رٞبو اهلل تعاذل  أفٌبكمن ٍب 

 ،أك لعنو ،عليو دعاأك  ، شتمو من ف . كأنو يدعو ٤بن شاء بلفظ الصبلة من غّب كراىةأك 
ذلك من ربو فأجابو. كنقل  [/أُٖ] ٤با صح من طلبو  ؛(ّ)اهلل ذلك قربة بدعائولو جعل 

الرافعي عن صاحب التلخيص: أنو كاف جيوز لو لعن من شاء بغّب سبب. قاؿ كاستبعده 
 ٤با ذكر؛ ألنو ال يقتضي ا١بواز مطلقا. . كال ينافيو طلبو (ْ)األئمة انتهى

                                                           

 بن عدلٌ  بن دراع ابن جذدية بن سود بن خارجة بن أكس بن بناء كذرية ٛبيم الدارم، كٛبيم ىو: ٛبيمكالد ٛبيم: أأ (ُ)
حدث عن النيب صلى اهلل ٣بم،  من بطن كىو الدار، إذل ينسب عدم، بن ٣بم ابن منازه بن حبيب بن ىاين بن الدار

كأقاـ بفلسطْب، كأقطعو   عليو كسلم حديث ا١بساسة، كىو حديث صحيح، كىو أكؿ من أسرج السراج ُب ا٤بسجد
. انظر: النيب صلى اهلل عليو كسلم هبا قرية عينوف، ككتب لو كتابا، كىي إذل اآلف قرية مشهورة عند البيت ا٤بقدس

 (ِْٖ/ ُ) الغابة أسد (ُّٗ/ ُ) األصحاب معرفة ُب االستيعاب

 (ّّٕ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبانظر: ( ِ)
 قاؿ: الٌدمشقيٌ  الدين ناصر بن الدين مشس ا٢بافظ قاؿ: "(ّٗ/ ٗ) العباد خّب سّبة ُب كجاء ُب سبل ا٥بدل كالرشاد

 صورة شاىد إنو: ،-تعاذل اهلل رٞبو -البادرائي ا٢بسن أيب بن ٧بمد بن اهلل عبد ٧بمد أبو ا٣ببلفة سفّب اإلماـ الصاحب
 ٧بمد أعطى ما ىذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بإذف كتبو الذم -عنو تعاذل اهلل رضي -علي ا٤بؤمنْب أمّب ٖبط
 كنفذت برمتهم، البيت عطٌية فيهنٌ  كما إبراىيم كبنت عينوف كبنت كا٤برطـو عّبكف كأخواتو، الٌدارمٌ  ٛبيما اهلل رسوؿ

 ا٣بطاب بن كعمر قحافة، أيب بن عتيق شهد اهلل لعنو أذاىم كمن اهلل، أذاه أذاىم فمن كألعقاهبم، ٥بم ذلك كسلمت
 .طالب أيب بن علي ككتب عٌفاف بن كعثماف

 فأفٌب منهم نزعو كأراد ذلك ُب الدارمٌ  ٛبيم ذرٌيٌة بدمشق كاف ٤با الغزٌارلٌ  اإلماـ زمن من الظلمة بعض نازعكفيو أيضا: "
 ".بكفره الغزٌارلٌ  اإلماـ

 اللهم: »يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب ٠بع أنو: عنو اهلل رضي ىريرة أيب عن:  عليو ا٤بتفق ا٢بديث ُب جاء كما(ّ)
 .«القيامة يـو إليك قربة لو ذلك فاجعل سببتو، مؤمن فأديا
 -«كرٞبة زكاة لو فاجعلو آذيتو من: »كسلم عليو اهلل صلى النيب قوؿ باب- الدعوات كتاب(  ٕٕ/ ٖ) البخارم عند
 سبو، أك كسلم، عليو اهلل صلى النيب لعنو من باب- كاآلداب كالصلة الرب كتاب( ََِٕ/ ْ) كمسلم ، ُّٔٔ برقم
 َُِٔ برقم -كرٞبة كأجرا زكاة لو كاف لذلك، أىبل ىو كليس عليو، دعا أك
 (ْْٗ/ٕالعزيز شرح الوجيز )( ْ)
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 (ِ)، كإف حسنو الَبمذم(ُ)؛ ألف حديثو ضعيفمن ا٣بصائص دخولو ا٤بسجد جينبا كليس
: نوقش فيو؛ ألف احتماؿ االعتضاد ال يكفي، كعلى تقدير (ّ)كقوؿ الركضة: لعلو اعتضد

. كال عدـ انتقاض (ْ)صحتو ففيو أف عليا مشارؾ لو ُب ذلك. كال عدـ القسم بْب نسائو
 . كىالى (ٔ)كعمتها كىخالتها، إال على كجو ضعيف (ٓ)كضوءه با٤بس. كىالى جواز ا١بمع بْب ا٤برأة

                                                           

عن أيب .ن عطية،، عِّٕٕبرقم  -عنو اهلل رضي طالب أيب بن علي مناقب باب- (ِّٔ/ ٓ)أخرج الَبمذم ( ُ)
لعلي: يا علي ال حيل ألحد جينب ُب ىذا ا٤بسجد غّبم كغّبؾ قاؿ علي بن ا٤بنذر:  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  سعيد

ىذا :  كقاؿ الَبمذم قلت لضرار بن صرد: ما معُب ىذا ا٢بديث؟ قاؿ: ال حيل ألحد يستطرقو جنبا غّبم كغّبؾ.
كاخرجو  كقد ٠بع مِب ٧بمد بن إ٠باعيل ىذا ا٢بديث كاستغربو. ال نعرفو إال من ىذا الوجو. حديث حسن غريب،

ٝباع أبواب ما خص بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دكف غّبه ٩با أبيح لو كحظر  (َُْ/ ٕ) الكربلُب البيهقي 
ركم ذلك أيضا من كجو آخر عن عطية، كعطية ىو ، كقاؿ: َُّّْبرقم  -جنبا ا٤بسجد دخولو باب -على غّبه

 .ابن سعد العوُب غّب ٧بتج بو كاهلل سبحانو كتعاذل أعلم
الَبمذم ٧بمد بن عيسى بن سورة بن موسى الَبمذم، كلد: سنة عشر كمائتْب. مصنف )ا١بامع( ، ككتاب  (ِ)

(، َِٕ/ُّتْب. انظر: سّب أعبلـ النببلء))العلل( ، كغّب ذلك. توُب: ثالث عشر رجب، سنة تسع كسبعْب كمائ
 (ّٕٖ/ٗ( ، هتذيب التهذيب )ََٓ/ُتقريب التهذيب )

 القفاؿ يسلمو كدل جنبا، ا٤بسجد دخوؿ   لو حيل كاف أنو( : التلخيص) صاحب أيضا كحكى قاؿ النوكم: "( ّ)
 عن عطية عن الَبمذم ركاه ٗبا لو حيتج قد ، التلخيص صاحب قالو الذم ىذا: قلت .صحيحا أظنو ال: قاؿ بل لو،
 ىذا ُب جينب ألحد حيل ال علي يا - كسلم عليو اهلل صلى - النيب قاؿ: قاؿ - عنو اهلل رضي - ا٣بدرم سعيد أيب

 بن ضرار قاؿ: الَبمذم قاؿ. الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حسن حديث: الَبمذم قاؿ. كغّبؾ غّبم ا٤بسجد
: ا٢برمْب إماـ كقاؿ مقبوؿ، غّب ضرار قالو الذم التأكيل كىذا كغّبؾ، غّبم جنبا يستطرقو ألحد حيل ال: معناه صرد،
 بتخطئتو، القطع: فالوجو: قاؿ. أسنده أصل أم كإذل قالو، أين من يدرم ال ىو( التلخيص) صاحب قالو الذم ىذا
 ٝبهور عند ضعيف فإنو عطية، بسبب ا٢بديث ُب قادح يقدح قد لكن ا٤بذكور، ا٢بديث يعلم دل من كبلـ كىذا

كما نقرر ألىل ىذا الفن، فظهر ترجيح قوؿ  حسنو اقتضى ٗبا اعتضد فلعلو الَبمذم، حسنو قد لكن احملدثْب،
 (ٖ/ ٕ) الطالبْب ركضة صاحب )التلخيص( .

مرضو  أنو كاف جيب عليو القسم؛ بدليل أنو كاف يطاؼ بو عليهن ُب -كىو األصح–قاؿ البغوم: " .. كالثاين  (ْ)
كيقوؿ: "اللهم ىذا قسمي فيما أملك، كأنت أعلم ٗبا ال أملك". يعِب: قلبو كلوال كجوبو عليو، لكاف ال يتكلف ذلك 

 (ُِِ/ُٓب ا٤برض، كال يستعيذ من ميل القلب". التهذيب )
 زيادة: "كأختها". ُب: ب(  ٓ)
 (ْٔٓ/ٕز )نسبو الرافعي إذل أيب ا٢بسْب بن القطاف. انظر: العزيز شرح الوجي( ٔ)
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. كال جواز القيبلة ُب صـو (ُ)جواز القتل بعد األمىاف؛ ٤با مر أنو حيـر عليو خائنة األعْب
 .(ِ)الفرض؛ ألف غّبه مثلو عند األمن، كما مر

 .ا٤بباحات دل يفعلو كمعظم ما اختص بو من 

. كنزكؿ (ّ)ك٩با ذكركه من نوع اإلكراـ: حرمة ا٣بطبة على خطبتو مطلقا، ككونو خاًب النبيْب
آخر الزماف، ليس بشريعة ناسخة، بل  -على نبينا كعليو أفضل الصبلة كالسبلـ-عيسى 

 .(ْ)عامبلن هبا [/بُٖمقررة لشريعتنا ]

تفضيل يؤدم إذل تنقيص  (ٓ)[على]كأفضل ا٣بلق. كهنيو عن التفضيل بْب األنبياء ٧بملو 
بعضهم فإنو كفر، أك تفضيل ُب نفس النبوة؛ لعدـ تفاكهتا، أك هنى عنو تأدبا كتواضعنا، أك 

 .(ٔ)قبل علمو أنو أفضل ا٣بلق

 

 

 

                                                           

 (ْْٗ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ُ)
 تركها لو األكذل لكن شهوتو ٙبرؾ دل من على ٧برمة ليست الصـو ُب القبلة كاألصحاب الشافعي قاؿقاؿ النوكم: "( ِ)
 (ُِٓ/ ٕ) مسلم على النوكم شرح". لو مكركىة إهنا يقاؿ كال
 .َْاألحزاب:  چې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئچ  قاؿ تعاذل: (ّ)
 (ّٖٗ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبانظر:  (ْ)
 .سقط من: أ، كأثبت ُب: ب(  ٓ)
 (ِٗٔ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غايةانظر: ( ٔ)
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ا للميثاؽ كأكؿ من تنشق عنو  .(ِ)، كإجابةن ببلى(ُ)كأكؿ األنبياء خلقا، كنبوة، كأخذن
 .(ّ)األرض

اخل. فيحتمل أنو قالو قبل أف  (ْ)، كأما خرب فإذا موسىكأكؿ من يفيق من الصعقة يـو القيامة
 .(ٓ)يعلم أنو أكؿ من تنشق عنو األرض. كأكؿ من دير على الصراط

 ،(ٔ)يقرع باب ا١بنة كأكؿ من

                                                           

كإذ أخذنا من النبيْب . كذكر ا٤بفسركف عند تفسّب قولو تعاذل: ) (ُْ/ ُ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب انظر:  (ُ)
 القرطيب تفسّب (ُِّ/ َِ) الطربم تفسّبأكؿ األنبياء خلقا كآخرىم بعثا. انظر:  ( أنو ميثاقهم كمنك كمن نوح

كنت أكؿ النبيْب ُب ا٣بلق، كآخرىم ُب ». كاستدلوا ٕبديث ضعيف  (ّّٖ/ ٔ) كثّب ابن تفسّب، (ُِٕ/ ُْ)
. كسعيد بن بشّب رضي اهلل عنو، عن النيب  قتادة، عن ا٢بسن عن أيب ىريرة، عن سعيد بن بشّبمن طريق  «البعث

 ضعيف، صرح بضعفو ابن كثّب ُب تفسّبه.
: " كنت نبيا كآدـ بْب الركح كا١بسد ". ركاه أٞبد ُب " السنة " )ص كيغِب عن ىذا ا٢بديث قولو قاؿ األلباين: 

أكؿ خلق اهلل تعاذل،  ( عن ميسرة الفجر. كسنده صحيح، كلكن ال داللة فيو كال ُب الذم قبلو على أف النيب ُُُ
 .(ُُٓ/ ِ) كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةانظر: خبلفا ٤با يظن البعض. كىذا ظاىر بأدىن تأمل.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ چ لعلو يقصد بذلك قولو تعاذل: ( ِ)

   ُِٕاألعراؼ:  چڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ  
 (ِٔٔ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غايةانظر:  (ّ)
،  َّْٖ برقم -بعد كذكره موسى كفاة باب-كتاب أحاديث األنبياء   (ُٕٓ/ ْ) متفق عليو عند البخارم( ْ)

من حديث أيب   ِّّٕبرقم -كسلم عليو اهلل صلى موسى فضائل من باب-كتاب الفضائل   (ُّْٖ/ ْ)كمسلم 
ال ٚبّبكين على موسى، فإف الناس يصعقوف، فأكوف أكؿ من يفيق، فإذا موسى باطش ٔبانب ، كٛبامو  ىريرة 

 ".العرش، فبل أدرم أكاف فيمن صعق فأفاؽ قبلي، أك كاف ٩بن استثُب اهلل
  -برقمالسجود فضل باب-كتاب األذاف   (َُٔ/ ُ)كما جاء ُب ا٢بديث الطويل ا٤بتفق عليو عند البخارم ( ٓ)

فيضرب الصراط بْب ..»كفيو: " ُِٖبرقم  -الرؤية طريق معرفة باب-كتاب اإلدياف   (ُّٔ/ ُ)، كمسلم  َٖٔ
إال الرسل، ككبلـ الرسل يومئذ: اللهم سلم  ظهراين جهنم، فأكوف أكؿ من جيوز من الرسل بأمتو، كال يتكلم يومئذ أحد

 «...سلم
 «أنا أكثر األنبياء تبعا يـو القيامة، كأنا أكؿ من يقرع باب ا١بنة: »أخرج مسلم عن أنس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  (ٔ)
 األنبياء أكثر كأنا ا١بنة ُب يشفع الناس أكؿ أنا: »كسلم عليو اهلل صلى النيب قوؿ ُب باب -كتاب االدياف   (ُٖٖ/ ُ)

 ُٔٗبرقم  -«تبعا
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ُِْ 

، كبعده بنتيوي، كيؤمر أىل ا١بمع بغض أبصارىم حٌب ٛبر ىي على (ِ)(ُ)كأكؿ من يدخلها
 .(ّ)الصراط

، كأكؿ من ، كأكؿ من يؤذف لو بالسجود، كأكؿ من يرفع رأسو(ْ)كأكؿ شافع، كأكؿ مشفع
 .(ٓ)ينظر إذل اهلل تعاذل

 

                                                           

 (ُّ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر:  (ُ)
: " ٫بن اآلخركف األكلوف يـو القيامة، ك٫بن أكؿ عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرج مسلم ُب صحيحو  (ِ)

 ٖٓٓبرقم  -ا١بمعة ليـو األمة ىذه ىداية باب-كتاب ا١بمعة   (ٖٓٓ/ ِ)  «..من يدخل ا١بنة
أنس قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: " إين عن ُِْٗٔبرقم  (ُْٓ/ ُٗ)كأخرج أٞبد ُب مسنده 

ألكؿ الناس تنشق األرض عن ٝبجمٍب يـو القيامة، كال فخر، كأعطى لواء ا٢بمد، كال فخر، كأنا سيد الناس يـو 
، َُْٗبرقم  (ْٕ/ ّ)، كأيضا البيهقي ُب شعب  فخر "القيامة، كال فخر، كأنا أكؿ من يدخل ا١بنة يـو القيامة، كال 

. قاؿ ىذا حديث صحيح مشهور عن ابن ا٥باد، كقاؿ: ٕٕٖبرقم  (ْٕٖ/ ِ) كذكره ابن منده ُب كتاب اإلدياف
 (ََُ/ ْ) كفوائدىا فقهها من كشيء الصحيحة األحاديث سلسلة . " الشيخْب رجاؿ رجالو جيد، سنده األلباين

برقم  (َُٖ/ ُ) . كاستدؿ ٕبديث ضعيف أخرجو الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب(ّٖٗ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ّ)
قاؿ: " إذا كاف يـو القيامة قيل: يا أىل ا١بمع غضوا أبصاركم حٌب ٛبر  عن علي رضي اهلل عنو، عن النيب :  َُٖ

 الطرباين ركاهقاؿ ا٥بيثمي: ". عنها " فاطمة بنت ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم فتمر، كعليها ريطتاف خضراكاف رضي اهلل
 ضعيفضعفو األلباين. انظر: ك . (ُِِ/ ٗ) الزكائد ٦بمع .ضعيف كىو ٕبر، بن ا٢بميد عبد كفيو كاألكسط، الكبّب ُب

 . (ٔٗ: ص) كزيادتو الصغّب ا١بامع
من ينشق عنو القرب،  أنا سيد كلد آدـ يـو القيامة، كأكؿ: »ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرج مسلم عن أيب  (ْ)

 -ا٣ببلئق ٝبيع على كسلم عليو اهلل صلى نبينا تفضيل باب-كمتاب الفضائل   (ُِٖٕ/ ْ) «كأكؿ شافع كأكؿ مشفع
 ِِٖٕبرقم 

: اهلل قوؿ باب-كتاب تفسّب القراف   (ُٕ/ ٔ) لعلو يشهد لذلك حديث الشفاعة ا٤بتفق عليو عند البخارم (ٓ)
برقم  -فيها منزلة ا١بنة أىل أدىن باب-كتاب االدياف   (َُٖ/ ُ)كمسلم  ْْٕٔبرقم  - كلها األ٠باء آدـ كعلم}

فيأتوين، فأنطلق حٌب أستأذف على ريب، فيؤذف رل، فإذا رأيت ريب كقعت ساجدا، فيدعِب ما شاء  ....».. كفيو ُّٗ
يعلمنيو، ٍب أشفع فيحد اهلل، ٍب يقاؿ: ارفع رأسك كسل تعطو، كقل يسمع كاشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأٞبده بتحميد 

 ...«. رل حدا، فأدخلهم ا١بنة
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ُّْ 

 .(ِ)كعلى الرباؽ (ُ)كحيشر ُب سبعْب ألف ملك

، كلو ُب كل شعرة من رأسو نور (ْ)فيو أعظم حلل ا١بنة (ّ)كيؤذف ُب ا٤بوقف با٠بو، كيكسى
 .(ٓ)ككجهو نور، كليس لؤلنبياء عليهم السبلـ إال نوراف

                                                           

قاؿ: " ما من ٪بم فجر يطلع إال . استدؿ لو بأثر عن كعب األحبار قاؿ: "(ّٕٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ُ)
نزؿ سبعوف ألفا من ا٤ببلئكة حٌب حيفوا بالقرب يضربوف بأجنحتهم كيصلوف على النيب صلى اهلل عليو كسلم حٌب إذا 

" أخرجو سوا عرجوا، كىبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حٌب إذا انشقت األرض خرج ُب سبعْب ألفا من ا٤ببلئكة يوقركفأم
/ ّ) ا٤بصابيح مشكاة. كا٢بديث ضعيف، ضعفو التربيزم. انظر: ّّٕٖبرقم  (ٓٓ/ ٔ)البيهقي ُب شعب اإلدياف 

ُٕٖٔ) 
تبعث األنبياء يـو القيامة على الدكاب ليوافوا : »وؿ اهلل عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسأخرج ا٢باكم  (ِ)

با٤بؤمنْب من قومهم احملشر، كيبعث صاحل على ناقتو، كأبعث على الرباؽ خطوىا عند أقصى طرفها، كتبعث فاطمة 
 فيو .  قاؿ الذىيب: "ِْٕٕربقم م (ُٔٔ/ ّ) ىذا حديث صحيح على شرط مسلم، كدل خيرجاه "كقاؿ: « أمامي
/ ّ) الذىيب تلخيص ٨بتصر. مَبكؾ :غّبه كقاؿ، نظر فيو: البخارم قاؿ ،لو خيرجوا دل األعمش، قائد سلمم أبو

 عن ا٢بديث خيرج كال هبا، يستشهد فبل الكذابْب ركاية من كلها،  كليس لو شواىد صحيحة بل قاؿ األلباين:  (ُٕٔٓ
/ ِ) األمة ُب السيئ كأثرىا كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة .ظاىرة عليو الوضع كلوائح السيما موضوعا، كونو
ُِٗ) 

 يلبس" ". ب:ُب (  ّ)
فيكوف أكؿ من يكسى إبراىيم يقوؿ اهلل عز كجل: اكسوا  ......» عن ابن مسعود رضي اهلل عنوأخرج ا٢باكم ( ْ)

ا١بنة، ٍب أكسى على أثره فأقـو عن ديْب اهلل عز كجل مقاما يغبطِب فيو األكلوف  خليلي ريطتْب بيضاكين من رياط
كعثماف بن عمّب ىو ابن »ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل خيرجاه ، كقاؿ: ّّٖٓبرقم  (ّٔٗ/ ِ)....« كاآلخركف
 تاريخ. ينظر ُب تضعيفو: اتفعثماف ضعفو الدراقطِب كالباقوف ثققاؿ الذىيب ُب تعليقو على ا٢بديث: ال كاهلل  «اليقظاف
 (ِِٖ/ ٔ) الرجاؿ ضعفاء ُب الكامل /(ّٗٔ/ ٗ) ا٤بيزاف لساف، (ِٔٗ/ ّ) اإلسبلـ

 . عن كعب األحبار.(ّٗ/ ٕ)،  كالبيهقي ُب دالئل النبوة (ِٖ/ ُ) الكربل ا٣بصائصذكره السيوطي ( ٓ)
 (ِْٕ/ ِ) ٧بققا العالية ترٝبتو ا٤بطالب على أقف دلقلت كفيو ٧بمد بن صاحل النرسي شيخ الطرباين قاؿ ابن حجر 

 (َّٖ/ ٕ) كفوائدىا فقهها من كشيء الصحيحة األحاديث سلسلة ".ترٝبة لو أجد دل كقاؿ األلباين: "



 خصائص النبي المقدمات                                                                                           كتاب النكاح

 

ُْْ 

األكلوف كاآلخركف، ٍب يعطى ا٤بقاـ  [/أُٗن ديْب العرش مقامنا يغبطو فيو ]كيقـو ع
، كينصب لواء ا٢بمد لو، ٙبتو آدـ (ّ)الشفاعة العظمى ُب فصل القضاء (ِ)، كمنو(ُ)احملمود

 .(ْ)فمن دكنو

 .(ٔ)ُب ا١بنة، كالوسيلة كىي: أعلى درجة (ٓ)كأعطي الكوثر

  

                                                           

. انظر: كاجبة اهلل من عسى. قاؿ ا٤بفسورف:  ٕٗاإلسراء:  چڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ چ قاؿ تعاذل:  (ُ)
 .(ُِّ/ َُ) القرطيب تفسّب، (ِٔٓ/ ُٕ) الطربم تفسّب

كسئل  چڎ ڎ ڈ ڍ ڌ ڌچُب قولو:  عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرج الَبمذم  (ِ)
 -إسرائيل بِب سورة كمن: باب-أبواب تفسّب القراف  (ََّ/ ٓ) .ىذا حديث حسنكقاؿ:  عنها قاؿ: ىي الشفاعة.

 ُّّٕبرقم 
 (. ُِْتقدـ ذكر حديث الشفاعة ص: )( ّ)

أنا سيد كلد آدـ يـو القيامة كال فخر، »عن أيب سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أخرج الَبمذم  (ْ)
 «تنشق عنو األرض كال فخركبيدم لواء ا٢بمد كال فخر، كما من نيب يومئذ آدـ فمن سواه إال ٙبت لوائي، كأنا أكؿ من 

 ، كقاؿ: "ِٖبرقم  (ّٖ/ ُ) ، كا٢باكمُّْٖبرقم -إسرائيل بِب سورة كمن: باب-أبواب تفسّب القراف  (َّٖ/ ٓ)
برقم  (َّّ/ ْ)  أٞبد ". ك٫بوه عند ىذا حديث كبّب ُب الصفات كالرؤية صحيح على شرط الشيخْب كدل خيرجاه

 صحيحصححو األلباين ُب «. ٢بمد، كال فخر، آدـ فمن دكنو ٙبت لوائيكبيدم لواء ا»عن ابن عباس كفيو:  ِْٔٓ
 (َّٗ/ ُ) كزيادتو الصغّب ا١بامع

 ُالكوثر:  چڎ   ڎ ڈ چ قاؿ تعاذل: ( ٓ)
إذا ٠بعتم ا٤بؤذف، فقولوا مثل ما يقوؿ ٍب »يقوؿ:  عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص، أنو ٠بع النيب  مسلم أخرج (ٔ)

صلى علي صبلة صلى اهلل عليو هبا عشرا، ٍب سلوا اهلل رل الوسيلة، فإهنا منزلة ُب ا١بنة، ال تنبغي صلوا علي، فإنو من 
-كتاب الصبلة   (ِٖٖ/ ُ) «إال لعبد من عباد اهلل، كأرجو أف أكوف أنا ىو، فمن سأؿ رل الوسيلة حلت لو الشفاعة

 .ّْٖبرقم  -الوسيلة لو يسأؿ ٍب كسلم عليو اهلل صلى النيب على يصلي ٍب ٠بعو، ٤بن ا٤بؤذف قوؿ مثل القوؿ باب
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ُْٓ 

 [متو صلى اهلل عليو وسلمأ]خصائص 

 أنكم كفيتم سبعْب أمة أنتم أخّبىا»: ، ك٤با صح من قولو (ُ)كأمتو خّب األمم؛ لآلية
، معصومة ال (ّ)بتبليغ الرسل إليهم رسالتو. كشهداء على األمم (ِ)«كأكرمها على اهلل تعاذل

 .(ٓ)، كصفوفهم كصفوؼ ا٤ببلئكة(ْ)٘بتمع على ضبللة

                                                           

   َُُآؿ عمراف:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ قاؿ تعاذل: ( ُ)
 بِب سورة كمن: باب-أبواب تفسّب القراف  (ِِٔ/ ٓ)، كالَبمذم  ََُِٓبرقم  (ُِٗ/ ّّ)أخرجو أٞبد ( ِ)

 اهلل صلى ٧بمد أمة صفة باب-كتاب الزىد   (ُُّْ/ ِ) كابن ماجو ،كقاؿ حديث حسن ،ََُّبرقم  -إسرائيل
 ". ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل خيرجاه كقاؿ:  ٕٖٗٔ برقم (ْٗ/ ْ)كا٢باكم  ،ِْٖٖبرقم  -كسلم عليو
 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ قاؿ تعاذل: ( ّ)

: " يدعى نوح يـو القيامة، عن أيب سعيد ا٣بدرم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل كجاء ُب صحيح البخارم  ُّْالبقرة:  چ
فيقوؿ: لبيك كسعديك يا رب، فيقوؿ: ىل بلغت؟ فيقوؿ: نعم، فيقاؿ ألمتو: ىل بلغكم؟ فيقولوف: ما أتانا من نذير، 

[ ُّْفيقوؿ: من يشهد لك؟ فيقوؿ: ٧بمد كأمتو، فتشهدكف أنو قد بلغ: }كيكوف الرسوؿ عليكم شهيدا  ]البقرة: 
داء على الناس كيكوف الرسوؿ عليكم شهيدا  فذلك قولو جل ذكره: }ككذلك جعلناكم أمة كسطا لتكونوا شه

 كسطا أمة جعلناكم ككذلك: }تعاذل قولو ابب-كتاب تفسّب القرآف   (ُِ/ ٔ). [ " كالوسط: العدؿُّْ]البقرة: 
 ْْٕٖبرقم  شهيدا عليكم الرسوؿ كيكوف الناس على شهداء لتكونوا

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صاحب الغفارم بصرة أيب عنأخرج أٞبد ُب مسنده  (ْ)
 على أمٍب جيمع ال أف كجل عز اهلل سألت: كاحدة كمنعِب ثبلثا فأعطاين أربعا كجل عز ريب سألت: " قاؿ كسلم عليو

/ ُ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع ".يسم دل رجل كفيو، قاؿ ا٥بيثمي : "ِِِْٕبرقم  (ََِ/ ْٓ) .."فأعطانيها ضبللة
 كثّبة، أسانيد ذك ا٤بًب، مشهور حديث فهو با١بملة: "(ُٕٕ: ص) ا٢بسنة ا٤بقاصد، قاؿ السخاكم:ُب (ُٕٕ

 ".كغّبه ا٤برفوع ُب متعددة كشواىد
: " فضلنا على الناس بثبلث: جعلت صفوفنا كصفوؼ حذيفة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل مسلم عن  أخرج (ٓ)

 ا٤بساجد كتاب (ُّٕ/ ُ) تربتها لنا طهورا، إذا دل ٪بد ا٤باء "ا٤ببلئكة، كجعلت لنا األرض كلها مسجدا، كجعلت 
 ِِٓبرقم ، الصبلة كمواضع
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ُْٔ 

، على ما مر، كىالتيمم، كٗبجموع الصلوات ا٣بمس، كباستقباؿ (ُ)كاختصوا أيضا بالوضوء
، كبرد صدقاهتم على (ْ). كبا١بهاد(ّ)، كساعة اإلجابة فيها(ِ)الكعبة فيها، كبا١بمعة

 . كبالدعاء، ككاف دعىاء غّبىم من نبيهم.(ٔ)كبالسكينة كىي: اليقْب .(ٓ)فقرائهم

                                                           

 القيامة يـو يدعوف أمٌب إف» البخارل ٕبديث كاستدؿكقاؿ: "ذكره ا٢بليمي  (َْٓ/ ِ) ُب ا٤بواىب اللدنية ذكره (ُ)
 برقم الوضوء آثار من احملجلوف كالغر الوضوء، فضل باب-كتاب الوضوء   (ّٗ/ ُ) «الوضوء آثار من ٧بجلْب غرٌا

  ِْٔبرقم  -الوضوء ُب كالتحجيل الغرة إطالة استحباب باب-كتاب الطهارة   (ُِٔ/ ُ) كمسلم ،ُّٔ
 عند ثبت ألنو نظر كفيو األمة ىذه خصائص من الوضوء أف على ا٢بديث هبذا ا٢بليمي كاستدؿ فاؿ ابن حجر: " 

 تتوضأ قامت منها بالدنو ا٤بلك ىم ٤با سارة أف ىاجر أعطاىا الذم ا٤بلك مع عنها اهلل رضي سارة قصة ُب ا٤بصنف
 ىو األمة ىذه بو اختصت الذم أف فالظاىر الغبلـ كلم ٍب كصلى فتوضأ قاـ أنو أيضا الراىب جريج قصة كُب كتصلي
 .(ِّٔ/ ُ) حجر البن البارم فتح "الوضوء أصل ال كالتحجيل الغرة
أضل اهلل عن ا١بمعة : »عن أيب ىريرة، كعن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قاال: قاؿ رسوؿ اهلل  مسلم أخرج (ِ)

من كاف قبلنا، فكاف لليهود يـو السبت، ككاف للنصارل يـو األحد، فجاء اهلل بنا فهدانا اهلل ليـو ا١بمعة، فجعل 
من أىل الدنيا، كاألكلوف يـو القيامة، ا٤بقضي ا١بمعة، كالسبت، كاألحد، ككذلك ىم تبع لنا يـو القيامة، ٫بن اآلخركف 

 ٖٔٓبرقم  -ا١بمعة ليـو األمة ىذه ىداية باب -كتاب ا١بمعة   (ٖٔٓ/ ِ) مسلم صحيح«٥بم قبل ا٣ببلئق
عبد مسلم،  فيو ساعة، ال يوافقها»كسلم ذكر يـو ا١بمعة، فقاؿ:  عن أيب ىريرة: أف رسوؿ اهلل أخرج البخارم ( ّ)

برقم ا١بمعة يـو ُب الٍب الساعة باب-كتاب ا١بمعة  (ُّ/ ِ) «كىو قائم يصلي، يسأؿ اهلل تعاذل شيئا، إال أعطاه إياه
  ِٖٓرقم ب -ا١بمعة يـو ُب الٍب الساعة ُب باب -كتاب ا١بمعة   (ّٖٓ/ ِ) مسلم، ك ّٓٗ

. قلت: كيف اختصت ىذه األمة با١بهاد كقد جاء ُب ا٢بديث الصحيح (ّّٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائص انظر:  (ْ)
قاؿ ابن  ّْٖبرقم « أحلت رل الغنائم»ٍب ذكر منها: « أعطيت ٟبسا دل يعطهن أحد من األنبياء قبلي»عند البخارم 

ى من فتحرًن الغنائم عل (ّْٖ/ ُ) البارم فتح" انتهى . من مضى دل ٙبل ٥بم الغنائم أصبلأف  حجر: "الصواب
مضى يدؿ على أهنم كانوا يقاتلوف كيغنموف، غّب أف الغنائم ال ٙبل ٥بم، فتبْب أف ا١بهاد ليس من خصائص ىذه 

 األمة، كاهلل أعلم.
 دل أقف على من ذكرىا، كال على دليل خصوصيتها، كاهلل تعاذل أعلم.( ٓ)
 دل أقف على من ذكرىا، كال على دليل خصوصيتها، كاهلل تعاذل أعلم.( ٔ)
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. ٤بطلق (ُ)چ  ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ   ٹ چكبرمضاف عند ا١بمهور، كالتشبيو ُب: 
. كبنظر اهلل إليهم أكلو ، كاستغفار ا٤ببلئكة كا٢بيتاف ٥بم كل يـو كليلة منو حٌب (ِ)الصـو

الشياطْب، كبليلة  [/بُٗ، كتصفيد مردة ](ّ)يفطركا، كا٤بغفرة ١بميعهم آخر ليلة منو
، كبندب (ٓ)، كبأف خلوؼ أفواه الصائمْب منهم أطيب عند اهلل من ريح ا٤بسك(ْ)القدر

                                                           

 ُّٖسورة البقرة ( ُ)
 اهلل، عبد بن جابر ٠بعت: قاؿ نضرة، أيب عن العمي، زيد عن  (َِِ/ ٓ)اخرج البيهقي ُب شعب االدياف  (ِ)

: كاحدة أما قبلي، نيب يعطهن دل ٟبسا رمضاف شهر ُب أمٍب أعطيت: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿ
 فإف: الثانية كأما أبدا، يعذبو دل إليو اهلل نظر كمن إليهم، كجل عز اهلل نظر رمضاف شهر من ليلة أكؿ كاف إذا فإنو

 كليلة، يـو كل ُب ٥بم تستغفر ا٤ببلئكة فإف: الثالثة كأما ا٤بسك، ريح من اهلل عند أطيب ديسوف حْب أفواىهم خلوؼ
 إذل الدنيا تعب من يسَبحيوا أف أكشك لعبادم كتزيِب استعدم: ٥با فيقوؿ جنتو يأمر كجل عز اهلل فإف: الرابعة كأما
: " فقاؿ القدر؟ ليلة أىي: القـو من رجل فقاؿ"  ٝبيعا ٥بم غفر ليلة آخر كاف إذا فإنو: ا٣بامسة كأما ككرامٍب، دارم
 ".أجورىم كفوا أعما٥بم من فرغوا فإذا يعملوف العماؿ إذل تر أدل ال،

 السيئ كأثرىا كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة، (َُْ/ ّ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع كا٢بديث ضعيف. انظر :
  (ُِٗ/ ُُ) األمة ُب
 (َْٖ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب انظر: (ّ)
أرم أعمار الناس قبلو. أك ما شاء  أنو ٠بع من يثق بو من أىل العلم يقوؿ: إف رسوؿ اهلل  ا٤بوطأ ُب مالك قاؿ (ْ)

تقاصر أعمار أمتو أف ال يبلغوا من العمل، مثل الذم بلغ غّبىم ُب طوؿ العمر، فأعطاه اهلل ليلة اهلل من ذلك. فكأنو  
 كال مسندا يركل ا٢بديث ىذا أعلم ال. قاؿ ابن عبدالرب: "ُُْْبرقم  (ِْٔ/ ّ) ".رالقدر، خّب من ألف شه

كليس منها حديث ، ا٤بوطأ غّب ُب توجد ال الٍب األحاديث األربعة أحد كىو ا٤بوطأ ُب ما إال الوجوه من كجو من مرسبل
 (ُْٔ/ ّ) االستذكار ".منكر كال ما يدفعو أصل

أمة  : " أعطيت أمٍب ٟبس خصاؿ ُب رمضاف، دل تعطهاعن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرج أٞبد  (ٓ)
يفطركا، كيزين اهلل عز كجل كل قبلهم: خلوؼ فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح ا٤بسك، كتستغفر ٥بم ا٤ببلئكة حٌب 

يـو جنتو، ٍب يقوؿ: يوشك عبادم الصا٢بوف أف يلقوا عنهم ا٤بئونة كاألذل كيصّبكا إليك، كيصفد فيو مردة الشياطْب، 
فبل خيلصوا فيو إذل ما كانوا خيلصوف إليو ُب غّبه، كيغفر ٥بم ُب آخر ليلة" قيل: يا رسوؿ اهلل، أىي ليلة القدر؟ قاؿ: " 

 . انظر:ضعيف هإسناد. قاؿ ابن حجر: ُٕٕٗبرقم  (ِٓٗ/ ُّ) كن العامل إمنا يوَب أجره إذا قضى عملو"ال، كل
ىذا دليل خصوصيتها هبذا األمة أما . (ُٖٗ/ ُٓ)البزار  كضعفو. (َْ/ ٔ) الثمانية ا٤بسانيد بزكائد العالية ا٤بطالب

كالذم نفس ٧بمد بيده، ٣بلوؼ فم الصائم أطيب »: عن أيب ىريرة جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو صحة ما ذكر فقد 
/ ِ) كمسلم ُْٖٗبرقم  -الصـو باب فضل -كتاب الصـو   (ِْ/ ّ)عند البخارم  «عند اهلل من ريح ا٤بسك

 ُُُٓبرقم الصياـ فضل باب- الصياـ كتاب (َٖٔ
نة، كغلقت أبواب النار، إذا جاء رمضاف فتحت أبواب ا١ب»، قاؿ: ، أف رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة ك٥بما أيضا عن 
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، كتعاطي ا٤بفطرات إذل الفجر.السحور، كتعجيل الفطر، كإباحة الكبلـ ُب   الصـو

أم: األثقاؿ الٍب كانت على غّبىم من  (ّ()ِ)، كاآلصار(ُ)كبرفع ا٢برج عنهم ُب دينهم
، كتعْب القود ُب ا٣بطأ، كالقتل ُب التوبة، كربع ا٤باؿ ُب الزكاة كقطع ٧بل (ْ)األمم، أك بعضهم

، كذكات الظفر، كغّبىىا من الطيبات، كتعْبُّ النجاسة، ككل عضو عصى بو، كٙبرًن الشح ـو
، ك حرمة القتاؿ مطلقا فيها أيضا، كىمن (ٓ)الدية ُب شريعة عيسى عليو السبلـ، كىلو ُب العمد

 .(ٕ)أذنب أصبح مكتوبا ببابو كفارتك أف تنزع عينيك فينزعهما (ٔ)/

 .(ٗ)، كحديث النفس(ٖ)كبرفع ا٣بطأ عنهم، كالنسياف، كما استكرىوا عليو

                                                                                                                                                                      

 كلو رأل كمن رمضاف، شهر أك رمضاف يقاؿ ىل: باب-كتاب الصـو   (ِٓ/ ّ)عند البخارم  «كصفدت الشياطْب
 كاللفظ. َُٕٗبرقم  -رمضاف شهر فضل باب-كتاب الصياـ   (ٖٕٓ/ ِ)كاللفظ لو كمسلم  ُٖٗٗبرقم  -كاسعا

ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک چ قاؿ تعاذل: ( ُ)

 ٔا٤بائدة:  چک ک 
 (ٕٓ/ َُ) العركس تاج، (ِِ/ ْ) العرب لسافأم العهد الثقيل. انظر:  (ِ)

 ُٕٓاألعراؼ: چ  ژ ڑ ڑ ک ک ک           کچ : قاؿ تعاذل (ّ)
 (ََّ/ ٕ) القرطيب تفسّبانظر تفسّب األية ( ْ)
 .(ِِِ/ ِ) السمعاين تفسّب، (ِّٗ/ ِ)  البغوم تفسّبانظر:  (ٓ)
 [أٔ]ب/ هناية( ٔ)
 (ّّٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائص. (َُْ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبانظر:  (ٕ)
 ا٣بطأ، أمٍب عن كضع اهلل إف: »قاؿ  اهلل صلى النيب عن عباس، بنمن حديث ا ماجو ابن سننجاء ُب  (ٖ)

، كابن حباف َِْٓرقم ب -باب طبلؽ ا٤بكره كالناسي-كتاب الطبلؽ   (ٗٓٔ/ ُ) «عليو استكرىوا كما كالنسياف،
/ ِ) ،، كا٢باكمُِٕٗبرقم  -األمة ىذه عن بفضلو اهلل كضع عما اإلخبار ذكر-باب فضل االمة (َِِ/ ُٔ)

 مشكاةكصححو األلباين ُب  .ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب، كدل خيرجاهكقاؿ:  َُِٖبرقم  (ُِٔ
 (ُُٕٕ/ ّ) ا٤بصابيح

إف اهلل ٘باكز عن أمٍب ما حدثت بو »قاؿ:  عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن النيب جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو  (ٗ)
 كالسكراف كالكره، اإلغبلؽ ُب الطبلؽ باب-كتاب الطبلؽ (ْٓ/ ٕ)عند البخارم  «أنفسها، ما دل تعمل أك تتكلم

 باب -كتاب االدياف (ُُٔ/ ُ) كمسلم ِٗٔٓبرقم  -كغّبه كالشرؾ الطبلؽ ُب كالنسياف كالغلط كأمرمها، كاجملنوف
 ُِٕبرقم  -تستقر دل إذا بالقلب، كا٣بواطر النفس حديث عن اهلل ٘باكز
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، فإف عمل السيئة فواحدة، أك كىمن ىم منهم بسيئة أك حسنة كىدل يعملها كتبت لو حسنة
 .(ُ)ا٢بسنة فعشر

 .(ِ)يستأصلهم، كال بغرؽ ككعدكا أف ال يهلكوا ٔبوع، كال بعدك من غّبىم

 [/أَِ. ](ّ)كشهادة اثنْب منهم لعبد ٖبّب توجب لو ا١بنة، ٖببلؼ شهادة مائة من غّبىم
. كبقتاؿ (ٓ). كاستغناء بعضهم بالتسبيح كا٤ببلئكة(ْ)كبإمامة بعضهم بعيسى عليو السبلـ

 الدجاؿ.

                                                           

 صحيح، كمسلم ُْٗٔبرقم-بسيئة أك ٕبسنة ىم من باب-كتاب الرقاؽ (َُّ/ ٖ)متفق عليو عند البخارم  (ُ)
عن ابن  ُُّبرقم -تكتب دل بسيئة ىم كإذا كتبت، ٕبسنة العبد ىم إذا باب-كتاب االدياف   (ُُٖ/ ُ) مسلم

إف اهلل كتب ا٢بسنات كالسيئات ٍب بْب »، فيما يركم عن ربو عز كجل قاؿ: قاؿ: عباس رضي اهلل عنهما، عن النيب 
اهلل لو عنده عشر ذلك، فمن ىم ٕبسنة فلم يعملها كتبها اهلل لو عنده حسنة كاملة، فإف ىو ىم هبا فعملها كتبها 

حسنات إذل سبع مائة ضعف إذل أضعاؼ كثّبة، كمن ىم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل لو عنده حسنة كاملة، فإف ىو 
 «ىم هبا فعملها كتبها اهلل لو سيئة كاحدة

منعِب قاؿ: سألت ريب ثبلثا، فأعطاين ثنتْب ك  أف النيب  عامر بن سعد بن أيب كقاص، عن أبيوأخرج مسلم عن  (ِ)
كاحدة، سألت ريب: أف ال يهلك أمٍب بالسنة فأعطانيها، كسألتو أف ال يهلك أمٍب بالغرؽ فأعطانيها، كسألتو أف ال 

برقم  -ببعض بعضهم األمة ىذه ىبلؾ باب-كتاب الفًب كأشراط الساعة (ُِِٔ/ ْ).جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها "
َِٖٗ 

: قاؿ النيب أف  . لعلو يشهد لذلك ما ُب صحيح البخارم عن عمر (ُّٕ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ّ)
ٍب دل « كاثناف»فقلنا: كاثناف، قاؿ: « كثبلثة»فقلنا: كثبلثة، قاؿ: « أديا مسلم، شهد لو أربعة ٖبّب، أدخلو اهلل ا١بنة»

 ُّٖٔبرقم -ا٤بيت على الناس ثناء باب-كتاب ا١بنائز   (ٕٗ/ ِ) «نسألو عن الواحد
كيف أنتم إذا نزؿ ابن مرًن فيكم، : » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،ىريرة من حديث أيب البخارم صحيحجاء ُب  (ْ)

 ّْْٗبرقم  -السبلـ عليهما مرًن ابن عيسى نزكؿ باب -كتاب أحاديث األنبياء (ُٖٔ/ ْ) «كإمامكم منكم
 إف اهلل رسوؿ يا قاؿ رجبل أفذكر السيوطي ُب ا٣بصائص الكربل أف ا٣بطيب ذكر ُب ركاة مالك عن ابن عمر  (5)

 سبحاف الفجر طلوع عند قل يرزقوف كبو ا٣ببلئق كتسبيح ا٤ببلئكة صبلة من أنت فأين لو قاؿ كتولت عِب أدبرت الدنيا
 اهلل رسوؿ يا فقاؿ عاد ٍب فمكث الرجل فوذل صاغرة الدنيا تأتيك مرة مائة اهلل استغفر العظيم اهلل سبحاف كٕبمده اهلل
 .(ِٗٗ/ ِ) الكربل ا٣بصائص . انظر:أضعها أين ادرم فما الدنيا علي اقبلت لقد

عبد الرٞبن" بن ٧بمد اليحمدم كيقاؿ التميمي شيخ كا٢بديث ضعيف ذكره ابن حجر ُب لساف ا٤بيزاف ُب ترٝبة 
كأخرج من طريق أيب ٞبة ٧بمد بن يوسف عن يزيد بن أيب حكيم عن إسحاؽ بن  اؿ. ٍب ذكر طرؽ ا٢بديث كق٦بهوؿ
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ككرد:  .(ُ)«علماء أمٍب كأنبياء بِب اسرائبل»كبأف علماءىم كأنبياء بِب إسرائيل. كقد كرد: 
: ما من نيب لو خاصة نبوة ُب (ّ)؛ كىلذا قاؿ البارزم(ِ)«أف العىادل ُب قومو كالنيب ُب أمتو»

ا من علمائها يقـو ُب قومو مقاـ ذلك النيب ُب أمتو كينحو عا٤ب أمتو إال كُب أمتو 
 .(ْ)منحاه

 

                                                                                                                                                                      

 كلها بأسانيد ٝباعة ركاه كقد مالكا لقي إسحاؽ أظن كال مالك عن يصح ال كقاؿ ٫بوه مالك إبراىيم الطهوم عن
 (ّْٓ/ ّ) ا٤بيزاف لساف . انظر:ضعاؼ

 ُب ا٤بنتثرة الدرر، (ْٗٓ: ص) ا٢بسنة ا٤بقاصد ،(ُٔٔ: ص) ا٤بشتهرة األحاديث ُب التذكرةال أصل لو. انظر: ( ُ)
 .(ُْٖ: ص) ا٤بشتهرة األحاديث

 .(ُِْ: ص) ا٢بسنة ا٤بقاصد ، (َُٗ: ص) ا٤بشتهرة األحاديث ُب التذكرةموضوع. انظر: ( ِ)
 كعز، كجده، أبيو من: ك٠بع. كستمائة كأربعْب ٟبس سنة: كلد، ا١بهِب إبراىيم بن الرحيم عبد بن اهلل ىبة :البارزم (ّ)

. كسبعمائة كثبلثْب ٜباف سنة: توُب. التنبيو ك٨بتصر، كالتمييز) ا٢باكم شرح: منها كثّبة تصانيف لو. الفاركثي الدين
 ( ِٖٗ/ِ) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات(،  ّٕٖ/َُ)الكربل الشافعية طبقات: انظر
: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر النقل عنو من كتاب توثيق عرل اإلدياف ُب تفضيل حبيب الرٞبن:  (ْ)

ٕٓ) 
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. (ّ). كٕبضور ا٤ببلئكة لقتا٥بم(ِ). كبإف شاء اهلل(ُ)ك٠باع ا٤ببلئكة ُب السماء أذاهنم كتلبيتهم
كافَبض عليهم ما افَبض على األنبياء، كىو: الوضوء، كغسل ا١بنابة، كا٢بج، كا١بهاد. 

. كخوطبوا ُب القرآف بيا أيها الذين (ْ)ما أعطي األنبياء عليهم السبلـكأعطوا من النوافل 
 . كشتاف مابْب ا٣بطابْب.(ٓ)آمنوا، كخوطب غّبىم ُب كتبهم بيا أيها ا٤بساكْب

سألت ريب أف ال ٘بتمع أمٍب على ضبللة »كبأهنم ال جيتمعوف على ضبللة؛ ٣برب: 
. كبأف (ٕ)ركاه أٞبد كغّبه بأسانيد كثّبة، كلو شواىد ُب ا٤برفوع كغّبه .(ٔ)«فأعطانيها

عذاب، كحديث:  [/بَِاجتماعهم حجة، كاختبلفهم رٞبة، كاختبلؼ غّبىم ]
كرد من طريق ضعيفة؛ لكن اقتضى كبلـ ا٣بطايب أف لو أصبل  (ٖ)«اختبلؼ أمٍب رٞبة»

 .(ٗ)أصيبل

                                                           

ال يسمع مدل صوت ا٤بؤذف، جن كال »يقوؿ  أنو ٠بع رسوؿ اهلل  جاء ُب صحيح البخارم عن أيب سعيد ( 1)
 ا٤ببلئكة بو ا٤براد قاؿ القرطيب قولو كال شيء " . قاؿ ابن حجر:َٗٔبرقم  «إنس كال شيء، إال شهد لو يـو القيامة

 .(ٖٗ/ ِ) حجر البن البارم فتح". األبصار عن يستخفوف ألهنم جن قولو ُب دخلوا بأهنم كتعقب

 (ّّٕ/ ِ) الكربل ا٣بصائص" كيقولوف عند إرادة األمر أفعلو إف شاء اهلل تعاذلقاؿ السيوطي: " (ِ)
األنفاؿ:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ چ قاؿ تعاذل: ( ّ)
ٗ 
 .(ّّٕ/ ِ) الكربل ا٣بصائصذكرىا السيوطي انظر: ( ْ)
عبدة بن سليماف، عن األعمش، عن . أخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو عن (ّّٕ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ٓ)

 ضعو ُب التوراة: يا أيها ا٤بساكْب"[ فإف مو َُْخيثمة، قاؿ: " ما تقرءكف ُب القرآف }يا أيها الذين آمنوا  ]البقرة: 
 (ُُٔ/ ْ)، كابو نعيم ُب ا٢بلية َِّْٓ برقم
 (ُْٓتقدـ ذكره صفحة: ) (ٔ)
 كشواىد كثّبة، أسانيد ذك ا٤بًب، مشهور حديث فهو با١بملة: "(ُٕٕ: ص) ا٢بسنة ا٤بقاصدقاؿ السخاكم:ُب  (ٕ)

 ".كغّبه ا٤برفوع ُب متعددة
 ىذا . قاؿ ابن ا٤بلقن:"(ٗٔ: ص) ا٢بسنة ا٤بقاصد ، (ُٕ: ص) ا٤بنهاج أحاديث إذل احملتاج تذكرةضعيف. انظر: ( ٖ)

 " .عنو الشديد البحث بعد مرفوعا خرجو من أر دل ا٢بديث
 شرحُب  ا٢بديث أعبلـذكره بصيغة ركم، كأجاب على من رد ا٢بديث. انظر: بل دل أقف على  نص ىذا النقل، ( ٗ)

 (ُِِ/ ُ) للخطايب البخارم صحيح
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. (ُ)كبأف الطاعوف شهادة ٥بم كرٞبة، ككاف لغّبىم عذابا . كبأهنم أقل األمم أعمارنا كأعماالن
 . كاطلعوا على معايب غّبىم، كدل يطلع غّبىم على معايبهم.(ِ)كأهنم أكثرىم أجرا

. كبكوهنم ُب ا٤بوقف على مكاف عاؿ (ّ)بعد نبيهم كبأهنم أكؿ من تنشق عنهم األرض 
 .(ْ)ما من أحد غّبىم إال كيود أنو منهم

. ك٥بم نوراف كاألنبياء، (ٓ)كأف نورىم يسعى بْب أيديهم، ككذا ذريتهم يسعوف بْب أيديهم
. ك٥بم سيما ُب كجوىهم من أثر السجود، كيأتونا غرا ٧بجلْب (ٔ)كليس لغّبىم أال نور كاحد

. كخيرجوف من قبورىم ببل ذنوب؛ لتمحيصها عنهم باستغفار (ٕ)آثار الوضوءمن 
 ٥بم. (ٖ)]ا٤بؤمنْب[

                                                           

 بِب من طائفة على أرسل رجس الطاعوف: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ بن زيد أسامة جاء ُب البخارم عن  (ُ)
 فرارا ٚبرجوا، فبل هبا كأنتم بأرض، كقع كإذا عليو، تقدموا فبل بأرض، بو ٠بعتم فإذا قبلكم، كاف من على أك إسرائيل،

برقم  -الغار حديث باب- كتاب احاديث األنبياء  (ُٕٓ/ ْ) «منو فرارا إال خيرجكم ال: »النضر أبو قاؿ «منو
ّّْٕ 

 عذاب أنو» فأخربين الطاعوف، عن  اهلل رسوؿ سألتي : قالت ، النيب زكج عنها، اهلل رضي عائشةعن  كفيو أيضا:
 ٧بتسبا، صابرا بلده ُب فيمكث الطاعوف، يقع أحد من ليس للمؤمنْب، رٞبة جعلو اهلل كأف يشاء، من على اهلل يبعثو
 ّْْٕبرقم:  «شهيد أجر مثل لو كاف إال لو، اهلل كتب ما إال يصيبو ال أنو يعلم
 (ُْٕتقدـ ص: )( ِ)
ضعيف. انظر:  عثماف بن عطاء ا٣براساينبسند فيو ضعف ألنو فيو  (ٓٔ: ص) أخرجو أبو نعيم ُب دالئل النبوة (ّ)

 .(َِٗ/ ٔ) الرجاؿ ضعفاء ُب الكامل،  (ُْٗ/ ْ) اإلسبلـ تاريخ
 دل أقف على دليل ٤با ذكر.( ْ)
 ٖالتحرًن:  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ قاؿ تعاذل:  (ٓ)
 . قلت: كدل أقف على دليل كاهلل أعلم.(ُّٗ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر: ( ٔ)
إف أمٍب يدعوف يـو القيامة غرا »يقوؿ  ٠بعت النيب قاؿ:  كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو عن أيب ىريرة ( ٕ)

 باب-كتاب الوضوء(ّٗ/ ُ) عند البخارم «تطاع منكم أف يطيل غرتو فليفعل٧بجلْب من آثار الوضوء، فمن اس
 استحباب باب -كتاب الطهارة   (ُِٔ/ ُ) ، كمسلمُّٔبرقم  -الوضوء آثار من احملجلوف كالغر الوضوء، فضل
 ِْٔبرقم  -الوضوء ُب كالتحجيل الغرة إطالة

  .سقط من: أ، كأثبت ُب:ب(  ٖ)
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، ركاه . كيدخلوف ا١بنة قبل سائر األمم(ُ)، ركاه أٞبد كغّبهكيؤتوف كتبهم بأدياهنم
، مع كل كاحد سبعوف ألفا. كما ركاه سبعوف ألفا يدخلوهنا بغّب حساب. كمنهم (ِ)الطرباين

 .(ّ)الطرباين كالبيهقي

كلك ا٢بمد، كاألذاف،  [/أُِ. كقوؿ اللهم ربنا ](ٓ)، كبالركوع(ْ)كبالبسملة، كالتأمْب
 .(ٔ)كاإلقامة

                                                           

ىذا حديث صحيح اإلسناد  كقاؿ: "  ّْٖٕبرقم  (َِٓ/ ِ) كا٢باكم ُِّٕٕبرقم  (ٓٔ/ ّٔ) أخرجو أٞبد( ُ)
 الزكائد ٦بمع ."كثق كقد ضعيف، كىو ٥بيعة، ابن غّب الصحيح رجاؿ كرجالو أٞبد، ركاه" قاؿ ا٥بيثمي: "كدل خيرجاه

 (ّْْ/ َُ) الفوائد كمنبع
ا١بنة »قاؿ:  ، عن رسوؿ اهلل ا٣بطابعن عمر بن  ِْٗبرقم  (ِٖٗ/ ُ) أخرجو الطرباين ُب األكسط( ِ)

 اهلل عبد بن صدقة فيو قاؿ ا٥بيثمي: " «حرمت على األنبياء حٌب أدخلها، كحرمت على األمم حٌب تدخلها أمٍب
 (ٗٔ/ َُ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع ". حسن فإسناده ٝباعة، كضعفو كغّبه، حاًب أبو كثقو السمْب،

عن أيب أمامة  (ُُٖ: ص) ُّْ، كالبيهقي ُب البعث كالنشور برقم ٕٓٔٔبرقم (ُٓٓ/ ٖ)الطرباين ُب الكبّب ( ّ)
  قاؿ رسوؿ اهلل« :صححو  «يدخل ا١بنة من أمٍب سبعوف ألفا، مع كل ألف سبعوف ألفا كثبلث حثيات

 /ِ) كزيادتو الصغّب ا١بامع صحيح، كصححو األلباين. انظر: (ُُْٓ/ ّ) ا٤بصابيح مشكاةالتربيزم. انظر: 
ُُٗٔ). 

عن عائشة رضي  ُب خرب الرجل اليهودم الذم استأذف على النيب ، َِِٗٓبرقم  (ُْٖ/ ُْ)أخرج أٞبد ( ْ)
إهنم ال حيسدكنا على شيء كما حيسدكنا على يـو ا١بمعة الٍب ىدانا اهلل ٥با كضلوا .. »     :اهلل عنها كفيو عن النيب 

 كفيو أٞبد، ركاه. قاؿ ا٥بيثمي: "كضلوا عنها، كعلى قولنا خلف اإلماـ: آمْب "عنها، كعلى القبلة الٍب ىدانا اهلل ٥با 
 عنو، كحدثنا عنو، فأحدث أنا أما: أٞبد قاؿ كا٣بطأ، الغلط كثرة بسبب فيو تكلم كقد أٞبد شيخ عاصم بن علي
 الصحيحة األحاديث سلسلة. كصححو األلباين. انظر: (ُٓ/ ِ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع. ثقات رجالو كبقية
 (َّٔ/ ِ) كفوائدىا فقهها من كشيء

 چ ڻ ڻ ں چ تعاذل قولو قالوا عند تفسّب ا٤بفسرين من ٝباعة: أف (ّْٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائص جاء ُب (ٓ)

 مع بالركوع أمرىم كلذا إسرائيل بِب صبلة ُب ركوع ال كأنو ا٤بلة هبذه خاص الصبلة ُب الركوع مشركعية أف:  ّْالبقرة: 
 .كسلم عليو اهلل صلى ٧بمد أمة
أف ابن عمر، كاف يقوؿ: كاف ا٤بسلموف حْب قدموا ا٤بدينة جيتمعوف  نافع،أخرج البخارم ُب صحيحو عن ( ٔ)

فيتحينوف الصبلة ليس ينادل ٥با، فتكلموا يوما ُب ذلك، فقاؿ بعضهم: اٚبذكا ناقوسا مثل ناقوس النصارل كقاؿ 
يا ببلؿ قم فناد : »فقاؿ عمر: أكال تبعثوف رجبل ينادم بالصبلة، فقاؿ رسوؿ اهلل  بعضهم: بل بوقا مثل قرف اليهود،

 َْٔبرقم -األذاف بدء باب-كتاب االذاف  (ُِْ/ ُ) «بالصبلة
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. (ّ)، كبا١بماعة فيها. كبعيد األضحى(ِ)كٙبرًن الكبلـ فيها، (ُ)كافتتاح الصبلة بالتكبّب
كحالة أرادكا، إذا كاف  (ٓ). كمن غّب ملتهم، كإتياف ا٢بليلة على أم نسق(ْ)كحل نكاح أربع

 .(ٔ)ُب القبل

 .(ٗ)، كشرب ا٤بسكر(ٖ)، كالتصوير(ٕ)كحرمة كشف العورة

                                                           

 .(ِٔٗ/ ُُ) راشد بن معمر جامع. انظر: األمة ىذه إال أحد التكبّب يعط دل" :قاؿ أباف عن معمر أخرج  (ُ)
 ذلك ككاف الصبلة ُب الكبلـ من ا٤بنع ُب نزلت چپپپچقاؿ القرطيب عند تفسّب قولو تعاذل:  (ِ)

كركل زيد بن أرقم قاؿ: كنا نتكلم ُب الصبلة يكلم الرجل صاحبو كىو إذل جنبو ُب الصبلة "، اإلسبلـ صدر ُب مباحا
 (ُِْ/ ّ) القرطيب تفسّب. انظر: حٌب نزلت:" كقوموا هلل قانتْب" فأمرنا بالسكوت كهنينا عن الكبلـ

/ ٕ)،  كالنسائي ِٖٕٗبرقم -باب ما جاء ُب إجياب األضاحي-كتاب الضحايا   (ّٗ/ ّ) داكد وأب جأخر  (ّ)
عن عبد اهلل   ِٕٗٓبرقم  (ِْٖ/ ْ) .«ا٢باكم، ك ّْٓٔبرقم  -األضحية جيد دل من باب-كتاب الضحايا   (ُِِ

ىذا كقاؿ: ". أمرت بيـو األضحى عيدا جعلو اهلل ٥بذه األمة: »فقاؿ لو رسوؿ اهلل  ابن عمرك، رضي اهلل عنهم
 (ِّٔ/ ُّ) كصححو ابن حباف .حديث صحيح اإلسناد كدل خيرجاه

 كقاؿ: ّالنساء: چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژچقاؿ القرطيب ُب تفسّب قولو تعاذل: (ْ)
 ما ا٢برائر من يتزكج أف للرجل أف من اإلسبلـ، أكؿ كُب ا١باىلية ُب كاف ٤با ناسخة اآلية إف: كغّبمها كا٢بسن الضحاؾ
 (ُِ/ ٓ) القرطيب تفسّب .أربع على اآلية فقصرهتن شاء،

 شق.ُب : ب: (  ٓ)
 ِِّالبقرة: چ  ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ېچ قاؿ تعاذل: ( ٔ)
يغتسلوف عراة، ينظر : " كانت بنو إسرائيل ىريرة، قاؿ رسوؿ اهلل  أخرج مسلم ُب صحيحو من حديث أيب (ٕ)

 جواز باب -كتاب ا٢بيض (ِٕٔ/ ُ)...." بعضهم إذل سوأة بعض. ككاف موسى عليو السبلـ يغتسل كحده
 (ّّٗ)برقم  -ا٣بلوة ُب عريانا االغتساؿ

 يـو اهلل عند عذابا الناس أشد إف: »يقوؿ  النيب ٠بعت: قاؿ ،أخرج البخارم ُب صحيحو من حديث عبد اهلل  (ٖ)
 َٓٗٓبرقم  -باب عذاب ا٤بصورين يـو القيامة-كتاب اللباس  (ُٕٔ/ ٕ) «ا٤بصوركف القيامة

/ َُ) حجر البن البارم فتحكلعل ا٤بقصود بالتصوير ما كاف فيو مضاىاة ٣بلق اهلل أك ٘بسيم لصورة شيء كما جاء ُب 
/ ِ) العثيمْب كرسائل فتاكلفقد جاء ٦بموع  الفوتوغراُب، أما التصوير الذم انتشر ُب زماننا باآللة كالتصوير (ّْٖ
 .للمتأمل يظهر كما اهلل خلق مضاىاة ُب يدخل ال أنو( ِّٖ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چقاؿ تعاذل: ( ٗ)

 َٗا٤بائدة:  چ
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، كالعذبة ُب العمامة، كىي: سيما ، كا٢بولقة(ِ). كاالسَبجاع عند ا٤بصيبة(ُ)كبتحية السبلـ
، كيـو عرفة، كجعل صومو كفارة سنتْب؛ ألنو سنة نبيهم، كعاشوراء  (ْ). كالوقف(ّ)ا٤ببلئكة

. كغسل اليدين بعد الطعاـ ٕبسنتْب؛ (ٓ)كفارة سنة؛ ألنو سنة موسى صلى اهلل عليهما كسلم
 .(ٔ)، كقيل: ٕبسنة؛ ألنو شرع التوراةألنو شرع نبيهم 

 ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓ چبقولو تعاذل:  (ٕ)باإلسبلـ، كرده ابن الصبلح كبوصفهم

 .(َُ)(ٗ)چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ چ. (ٖ)چ

                                                           

إف اليهود قـو : "عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت قاؿ رسوؿ اهلل  ْٕٓ أخرج ابن خزدية ُب صحيحو برقم (ُ)
 األحاديث سلسلةكصححو األلباين ُب  «حسد، كىم ال حيسدكنا على شيء كما حيسدكنا على السبلـ، كعلى آمْب

 .(َّٔ/ ِ) كفوائدىا فقهها من كشيء الصحيحة
كاستدؿ ٗبا أخرجو الطرباين عن  (ّٔٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (َْٗ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب انظر:  (2)

 چ    ڃ      ڃ   ڄ ڄ    ڄ چ: " أعطيت أمٍب شيئا دل يعطو أحد من األمم عند ا٤بصيبة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ابن عباس 

 ".ضعيف كىو الطحاف خالد بن ٧بمد كفيو الكبّب، ُب الطرباين ركاه.  قاؿ ا٥بيثمي: "ُُُِْ برقم " ُٔٓالبقرة: 
 (َّّ/ ِ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع

عن نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنو،  ُب الكبّب الطرباين جوأخر كاستدؿ ٗبا  (ّّٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ّ)
برقم  (ّّٖ/ ُِ) «عليكم بالعمائم فإهنا سيماء ا٤ببلئكة، كأرخوا ٥با خلف ظهوركم: »قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 (ُُٗ/ ِ) األمة ُب السيئ كأثرىا كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةأنكره األلباين. انظر:  ُُّْٖ
 كالوقوؼ يـو عرفة.ُب: ب: (  ْ)
 السنة يكفر أف اهلل على أحتسب عرفة، يـو صياـ: "قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب قتادة:أخرج مسلم ُب صحيحو  (ٓ)

كتاب   (ُٖٖ/ ِ) «قبلو الٍب السنة يكفر أف اهلل على أحتسب عاشوراء، يـو كصياـ بعده، الٍب كالسنة قبلو، الٍب
 ُُِٔبرقم  -كا٣بميس كاالثنْب كعاشوراء عرفة يـو كصـو شهر كل من أياـ ثبلثة صياـ استحباب باب-الصياـ 

 (َّٔ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ٔ)
ابن الصبلح عثماف بن عبد الرٞبن بن موسى الكردم، كلد سنة سبع كسبعْب كٟبسمائة. لو مصنفات منها:  (ٕ)

(، َُْ/ِّ)كعلـو ا٢بديث(. توُب: سنة ثبلث كأربعْب كستمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء) )أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب(،
 (.ُُّ/ِ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ِّٔ/ٖطبقات الشافعية الكربل)

 ُِّالبقرة: سورة ( ٖ)

 ّٔالذاريات: سورة ( ٗ)

 (ُِْ/ ُ) الصبلح ابن فتاكل (َُ)
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كغّبه كمراتبهما، كغّبيىم ، كفوائده من ٛبييز الصحيح كمراتبو، كالضعيف (ُ)كأكتوا اإلسناد
. كأخذ العلم عن األحداث،  (ّ)، كالتصنيف(ِ)ليس ٥بم من ذلك شيء البتة. كاإلعراب

كا٤بشايخ، كا٢بفظ عن ظهر قلب، كثبات اإلدياف مع تقلب القلوب مع ا٤بعاصي،  [/بُِ]
 ز.كنيل الشهادة بأسباب مر بعضها ُب ا١بنائ

. منسوخ، أك (ْ)چ خب حب  جب يئ ىئ مئ چكما عملوه كما عمل ٥بم كقولو تعاذل: 

 .(ٓ)٨بصوص بالكافر

، مشتمل على ما (ٖ)ميسر حفظو (ٕ)، ككتابو معجز(ٔ)كشريعتو مؤيدة ناسخة لسائر الشرائع
 ، (ٗ)ُب سائر الكتب السماكية، مع زيادات، ٧بفوظ عن التحريف كالتبديل

 

                                                           

 (ْٖ: ص) مللنوك  كالتيسّب التقريبانظر: ( ُ)
 .ب:زيادة: كاألنساب :ُب(  ِ)
 علي ا١ببائي. كنسب القوؿ إذل أيب (ّٕٓ/ ِ) الكربل ٣بصائصانظر: ا (ّ)
 ّٗسورة النجم ( ْ)
 كاتبعتهم آمنوا كالذين: )تعاذل بقولو منسوخة أهنا عباس ابن عن ركمقاؿ: " (ُُْ/ ُٕ) القرطيب تفسّبانظر: ( ٓ)

. ٍب قاؿ يعِب الكافر كأما ا٤بؤمن فلو ما سعى كما سعى لو غّبه كقاؿ الربيع بن أنس:. (ذريتهم هبم أ٢بقنا بإدياف ذريتهم
كإذا ىم بسيئة كدل يعملها دل أكتبها عليو فإف عملها  ....  ا٢بديث الصحيح: كحيتمل أف يكوف خاص ُب السيئة، بدليل

 ". كتبتها سيئة كاحدة
 من خالفها ما نسخت قد -كسلم عليو اهلل صلى- ٧بمد شريعة أف على األمة أٝبعت كقدقاؿ ابن قدامة: "( ٔ)

 (ِِٗ/ ُ) ا٤بناظر كجنة الناظر ركضة ".قبلو األنبياء شرائع

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    چقاؿ تعاذل: ( ٕ)

 ٖٖاإلسراء:  چڤ ڤ ڦ 

 ُٕالقمر:  چں ں ڻ ڻ    ڻ                ڻ ۀ  چ قاؿ تعاذل: ( ٖ)

 ٗا٢بجر:  چڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ چ قاؿ تعاذل: ( ٗ)
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 .(ّ)، كمن سبعة أبواب(ِ)سبعة أحرؼ، على (ُ)كأنزؿ منجما

كأقيم بعده حجة باقية ببقاء الدنيا، كمعجزات غّبه انقرضت، كلو معجزات أخر باقية؛  
؛ كما كإخباره بقبض العلم، كبأف قوما من أمتو خيسف هبم، كآخرين ديسخوف قردة كخنازير

 .(ْ)صحيحْب كغّبمهاُب ال

                                                           

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی   وئ ۇئ ۇئچ قاؿ تعاذل: ( ُ)

 ِّالفرقاف:  چ
إف القرآف : » ، قاؿ: قاؿ رسوؿ عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنوكما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو من حديث   (ِ)

 ا٣بصـو كبلـ باب-كتاب ا٣بصومات   (ُُِ/ ّ)  عند البخارم «أنزؿ على سبعة أحرؼ، فاقرءكا منو ما تيسر
 سبعة على القرآف أف بياف باب-كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا (َٔٓ/ ُ) ، كمسلمُِْٗبرقم  -بعض ُب بعضهم
 .ُٖٖبرقم  -معناه كبياف أحرؼ

 (ُُٕ/ ُ) القرآف علـو ُب اإلتقافانظر:  (ّ)
أنزؿ القرآف من سبعة أبواب على سبعة »عن معاذ بن جبل، قاؿ:  (َُٓ/ َِ) الكبّب ا٤بعجمكأخرج الطرباين ُب 

 (ُْٓ/ ٕ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع ."ثقات كرجالو الطرباين، ركاهقاؿ ا٥بيثمي: ". " أحرؼ كلها شاؼ كاؼ
 ليكونن: " يقوؿ  النيب ٠بع: كذبِب ما كاهلل األشعرم، مالك أيب أك عامر أخرج البخارم ُب صحيحو عن أيب (ْ)
 يأتيهم ٥بم، بسارحة عليهم يركح علم، جنب إذل أقواـ كلينزلن كا٤بعازؼ، كا٣بمر كا٢برير، ا٢بر يستحلوف أقواـ، أمٍب من
 القيامة يـو إذل كخنازير قردة آخرين كديسخ العلم، كيضع اهلل، فيبيتهم غدا، إلينا ارجع: فيقولوف ٢باجة - الفقّب يعِب -
 َٗٓٓبرقم  -ا٠بو بغّب كيسميو ا٣بمر يستحل فيمن جاء ما باب- (َُٔ/ ٕ) كتاب األشربة."

ُب غرفة ك٫بن أسفل منو، فاطلع إلينا، فقاؿ:  أيب سرحية حذيفة بن أسيد، قاؿ: كاف النيب كمسلم ُب صحيحو عن 
ف با٤بغرب، ما تذكركف؟ " قلنا: الساعة، قاؿ: " إف الساعة ال تكوف حٌب تكوف عشر آيات: خسف با٤بشرؽ، كخس

 -الساعة قبل تكوف الٍب اآليات ُب باب-كتاب الفًب كأشراط الساعة (ِِِٓ/ ْ) ..." كخسف ُب جزيرة العرب
 َُِٗبرقم 
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؛ ألنو إف أريد بالرٞبة رٞبة اآلخرة كاف (ُ)چ      گ گ        گ ک ک چكال ينافيو: 
ا٤بؤمنْب، ك٫بو ا٣بسف كا٤بسخ ال يكوف ٤بؤمن؛ كما دلت عليو  (ِ)ا٤براد بالعا٤بْب /

ا٤براد أنو رٞبة ٥بم ُب نوع، كإف عوقبوا على كفرىم، أك  األحاديث، أك ما يعم رٞبة الدنيا كاف
فبل يناُب تعجيل العقوبة لبعضهم، كعلى ىذا حيمل  [/أِِا٤براد أنو رٞبة لعمـو العا٤بْب، ]

 .(ّ)«فأعطانيها سألت ريب ألمٍب أف ال يهلكها ٗبا أىلك بو األمم»ا٢بديث الصحيح: 

 ، كغّب ذلك.(ٔ()ٓ)كأف أمتو ال ٘بتمع على ضبللة (ْ)كبطلوع الشمس من مغرهبا

  

                                                           

 َُٕاألنبياء: سورة ( ُ)

 [بٔ]ب/ هناية( ِ)
 قياـ كتاب (ُِٔ/ ّ)، كالنسائي َُِّٓرقم ب (ِّٓ/ ّْ)ركاه اإلماـ أٞبد ُب مسنده من حديث خباب ( ّ)

 (َٓٔ/ ُْ) العالية ا٤بطالب، صححو ابن حجر. انظر: ُّٖٔبرقم  -الليل إحياء باب-النهار كتطوع الليل
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " ال قاؿ:  تفق عليو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو،جاء ُب ا٢بديث ا٤ب( ْ)

عليها، فذاؾ حْب: }ال ينفع نفسا إدياهنا دل تكن تقـو الساعة حٌب تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا رآىا الناس آمن من 
 - إدياهنا نفسا ينفع ال} باب- القرآف تفسّب كتاب (ٖٓ/ ٔ) البخارم عند  [ "ُٖٓآمنت من قبل  ]األنعاـ: 

 ُٕٓبرقم  -اإلدياف فيو يقبل ال الذم الزمن بياف باب- كتاب اإلدياف (ُّٕ/ ُ)كمسلم  ّْٓٔبرقم 
 ال ٘بتمع على ضبللة" سقط من: ب.قولو: " كأف أمتو (  ٓ)
 ُْٓتقدـ ٚبرجيو ص: ( ٔ)
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 []خصائصو صلى اهلل عليو وسلم

؛ (ِ)كجعل الغاية (ُ)كمنها: كرامات أكلياء أمتو، فهي معجزة لو. كنصره بالرعب مسّبة شهر
، أك ألنو قدر قطع القمر درجات الفلك (ّ)كأحد من أعدائو أكثر منو ألنو دل يكن بْب ٧بلو

احمليط، فكاف رعبو ٧بيطا ٤بن بلغو خربه من أىل األرض. كىل أمتو يشركونو ُب ذلك الوجو؟ 
 نعم، لكن بواسطة رعبو.

 .(ْ)كاختص أيضا بأنو أخذ لو العهد على األنبياء أف يؤمنوا بو كينصركه إذا أدركوه

 ، كعبداهلل. (ٔ). كبتسميتو أٞبد(ٓ)خازف ا١بنة لو دكف غّبهكبقياـ 

                                                           

 عليو اهلل صلى النيب قوؿ باب-كتاب الصبلة   (ٓٗ/ ُ) متفق عليو من حديث جابر بن عبد اهلل، البخارم ( ُ)
 -الصبلة كمواضع ا٤بساجد كتاب- (َّٕ/ ُ)، كمسلم ّْٖ برقم -كطهورا مسجدا األرض رل جعلت: " كسلم
 ُِٓبرقم 

 أم ا٢بكمة من االقتصار على الشهر( ِ)
 (ٗ/ ْ) البخارم صحيح شرح القارم عمدة، (ُِٖ/ ٔ) حجر البن البارم فتحانظر: ( ّ)

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڱٹ ٹ چ (ْ)

﮹   ﮺  ﮻  ﮼   ﮵  ﮶   ﮷﮸  ﮴  ﮳   ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

 ُٖآؿ عمراف:  چ﮽  ﮾  
: " آٌب باب ا١بنة يـو القيامة فأستفتح، عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرج مسلم ُب صحيحو عن  (ٓ)

باب ُب  -كتاب اإلدياف   (ُٖٖ/ ُ) ٧بمد، فيقوؿ: بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك "فيقوؿ ا٣بازف: من أنت؟ فأقوؿ: 
 ُٕٗبرقم  -«أنا أكؿ الناس يشفع ُب ا١بنة كأنا أكثر األنبياء تبعا»قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: 

٧بمد عن ُّْٕٔبرقم  (َّْ/ ٔ) ،  كابن أيب شيبة ُب مصنفؤّٕبرقم   (ُٔٓ/ ِ)أخرج  أٞبد ُب مسنده ( ٔ)
: " أعطيت ما دل يعط أحد من األنبياء، بن علي ابن ا٢بنفية، أنو ٠بع علي بن أيب طالب، يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

نصرت بالرعب، كأعطيت مفاتيح األرض، ك٠بيت أٞبد، كجعل رل الَباب طهورا، »قلنا: يا رسوؿ اهلل، ما ىو؟ قاؿ: 
 ٧بمد بن اهلل عبد ٕبديث االحتجاج كُب. قاؿ الزيلعي: " عقيل نب ٧بمد بن اهلل عبد.  كفيو «كجعلت أمٍب خّب األمم

/ ُ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع. قاؿ ا٥بيثمي ا٢بديث حسن. انظر: (ُٗٓ/ ُ) الراية نصب ".خبلؼ عقيل بن
 (ُّٕ/ ُ) السبيل منار أحاديث ٚبريج ُب الغليل إركاء. صححو األلباين . انظر: (َِٔ
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، مع ما اشتمل عليو من أنواع اإلكراـ لو، كصبلتو (ِ)، كباإلسراء ٔبسده(ُ)كبشق قلبو
باألنبياء كا٤ببلئكة، كاطبلعو على اآليات الكربل، مع حفظ بصره كفؤاده، كرؤيتو لربو بعْب 

، قيل: ككاف غّبه ال يركبو إال (ْ)مسرجنا ملجما. كإتياف الرباؽ لو (ّ)رأسو على األصح
 .(ٓ)عريانا

 .(ٔ)كمبلئكتو عليو، ككجوب ذلك على أمتو ُب ا١بملة [/بِِكبتصلية اهلل ]

                                                           

باب اإلسراء برسوؿ - اإلدياف كتاب (ُْٕ/ ُ)أخرجو مسلم ُب صحيحو عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو برقم ( ُ)
 ُِٔبرقم  -اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذل السماكات، كفرض الصلوات

 ذكر باب- ا٣بلق بدء كتاب (َُٗ/ ْ) البخارم صحيحكما ُب حديث االسراء ا٤بتفق عليو عند البخارم ( ِ)
 ا٢بديث السابقكمسلم  َِّٕبرقم  -ا٤ببلئكة

 الصحيحة اآلثار دلت ىذا كعلى الدنيا ُب بعينو يره دل أنو على األئمة ٝباىّبقاؿ ابن تيمية رٞبو اهلل تعاذل: "( ّ)
 إف قالوا أهنم: كأمثا٥بما أٞبد اإلماـ عن كال عباس ابن عن يثبت كدل. ا٤بسلمْب كأئمة كالصحابة  النيب عن الثابتة
كليس ُب شيء من أحاديث ا٤بعراج الثابتة  بالفؤاد تقييدىا كإما الرؤية إطبلؽ إما عنهم الثابت بل بعينو ربو رأل ٧بمدا

 (ّّٓ/ ِ) الفتاكل ٦بموع ".أنو رآه بعينو
" أف النيب صلى اهلل عليو كسلم رضي اهلل عنو عن أنسُِِٕٔبرقم  (َُٕ/ َِ)أخرج اإلماـ أٞبد ُب مسنده  (ْ)

أٌب بالرباؽ ليلة أسرم بو مسرجا ملجما لّبكبو، فاستصعب عليو، فقاؿ لو جربيل: ما حيملك على ىذا؟ فواهلل ما ركبك 
ُب كا٢بديث صححو األلباين  ْٔبرقم (ِّٓ/ ُ)، كابن حباف ُب صحيحو "أحد قط أكـر على اهلل منو، فارفض عرقا

 (ُْٕ/ ُ) حباف ابن صحيح على ا٢بساف التعليقات
 (ّْْ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبانظر:  (ٓ)
 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  (ٔ)

  ٔٓاألحزاب: 
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أم: فعلو، -ٝبيع ما تقدـ من ذنبو  -ا٤بعُب البلئق بكمالو-كبإخباره تعاذل بأنو غفر لو 
، كبأف ا٤بيت يسأؿ عنو ُب (ِ)قرينو. كبإسبلـ (ُ)كما تأخر -٣ببلؼ األكذل ُب نفس األمر

إال باالجتهاد -، بل االمتناع ُب الصبلة فيو (ْ)كٕبرمة االجتهاد دينة كيسرة ُب ٧برابو (ّ)قربه
. كٗبخاطبة ا٤بصلي، ككجوب إجابتو لو (ٓ)يكوف ردة -فيو، مع االعَباؼ بأنو ٧برابو دل يغّب

 .(ٔ)مر بالقوؿ كالفعل، كال تبطل كما

 

                                                           

 ِالفتح: چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹچ  (ُ)
 بو ككل كقد إال أحد، من منكم ما: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مسعود، بن اهلل عبدأخرج مسلم ُب صحيحو عن  (ِ)

 صحيح،«ٖبّب إال يأمرين فبل فأسلم، عليو أعانِب اهلل أف إال كإيام،: »قاؿ اهلل رسوؿ يا كإياؾ؟: قالوا «ا١بن من قرينو
 كل مع كأف الناس لفتنة سراياه كبعثو الشيطاف ٙبريش باب -كتاب صفة القيامة كا١بنة كالنار (ُِٔٔ/ ْ) مسلم
 ُِْٖبرقم   -قرينا إنساف

برقم  -النعاؿ خفق يسمع ا٤بيت: باب- ا١بنائز كتاب (َٗ/ ِ)كما جاء ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو عند البخارم ( ّ)
 ا١بنة من ا٤بيت مقعد عرض باب- كأىلها نعيمها كصفة ا١بنة كتاب (ََِِ/ ْ) مسلم صحيحكمسلم برقم  ُّّٖ

أنس رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو  ، من حديث َِٕٖ- منو كالتعوذ القرب عذاب كإثبات عليو، النار أك
قاؿ: " يأتيو ملكاف فيقعدانو « إف العبد، إذا كضع ُب قربه، كتوذل عنو أصحابو، إنو ليسمع قرع نعا٥بم»كسلم قاؿ: 

عبد اهلل كرسولو " قاؿ: " فيقاؿ لو:  فيقوالف لو: ما كنت تقوؿ ُب ىذا الرجل؟ " قاؿ: " فأما ا٤بؤمن، فيقوؿ: أشهد أنو
 ..."انظر إذل مقعدؾ من النار، قد أبدلك اهلل بو مقعدا من ا١بنة

  (ُِٔ/ ُ) الطالبْب ركضة (ِِّ/ ّ) العزيز شرح الوجيز (ِٗ/ ِ) هناية ا٤بطلب انظر:( ْ)
 -النىب ٧براب إذل الصبلة من امتنع شخص َب العراقى ابن زرعة أبو اإلسبلـ شيخ كأفٌبجاء ُب ا٤بواىب اللدنية: ( ٓ)

 -النىب زمن َب كاف ما على بأنو االعَباؼ مع ذلك فعل إف بأنو كأصلى، أجتهد أنا: كقاؿ -كسلم عليو اهلل صلى
 عليو اهلل صلى -زمنو َب عليو كاف ما على اآلف ىو ليس: قاؿ بأف تأكيبل ذكر كإف ردة، فهو -كسلم عليو اهلل صلى
 ا٤بواىب". صحيحا التأكيل ىذا يكن دل كإف بردتو، حيكم دل اجتهادل، سبب فهذا عليو، كاف عما غّب بل -كسلم
 (ّٓٔ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية

 (َُٓسبق ُب النوع الرابع الفضائل كالكرامات ص: )( ٔ)
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، أم: فبل تتقيد صحة الصبلة ٗبحل منها، ٖببلفها ُب (ُ)كبأف جعلت لو األرض مسجدا
 (ِ)سائر األمم، فإهنا مقيدة ٗبحل ٨بصوص، كبيعة، كصومعة؛ كما دؿ عليو حديث البزار

 تو مثلو ُب ذلك.. كتربتها طهورا، كأحلت لو الغنائم، كأم(ّ)كغّبه

 

 

                                                           

 ّّٓبرقم  -التيمم تابك- (ّٕ/ ُ)متفق عليو من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو، عند البخارم ( ُ)
 ُِٓ برقم -كطهورا مسجدا األرض رل جعلت باب- الصبلة كمواضع ا٤بساجد كتاب- (َّٕ/ ُ)كمسلم 

 سألت ا٢باكم الكبّب قاؿ ا٤بسند صاحب البصرم ا٣بالق عبد بن عمرك بن أٞبد بكر أبو العبلمة ا٢بافظ :البزار  (ِ)
 كدل حفظو من كحيدث الناس كتب ُب ينظر حفظا ٗبصر با٤بسند حدث كا٤بًب اإلسناد ُب خيطىء فقاؿ عنو الدارقطِب

 توُب للحديث حافظ يونس ابن كقاؿ كثّبا خيطىء ثقة كىو النسائي جرحو كثّبة أحاديث ُب فأخطأ كتب معو يكن
 (ِّٕ/ ُ) ا٤بيزاف لساف (ُٔٔ/ ِ) ا٢بفاظ كمائتْب. انظر: تذكرة كتسعْب اثنتْب سنة بالرملة

: أعطيت ٟبسا دل يعطها أحد قبلي عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  البزارجاء ُب مسند ( ّ)
، ْٕٕٔ...." برقم مسجدا كطهورا كدل يكن نيب من األنبياء يصلي حٌب يبلغ ٧برابومن األنبياء: جعلت رل األرض 

 (ِٖٓ/ ٖ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع ".أعرفهم دل من كفيو البزار، ركاه . قاؿ ا٥بيثمي: "ِْٔٔكالبيهقي برقم 
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. كغط جربيل لو عند ابتداء (ِ)ككل ٠با، كجنة كما فيها (ُ)كبكتابة ا٠بو الشربف على العرش
 . كتنكيس األصناـ ٤بولده(ْ). كعدـ كقوع سفاح ُب نسبو من لدف آدـ (ّ)الوحي لو ثبلثا

 .(ٕ)رافعنا إصبعو كا٤ببتهل [/أِّ، نظيفنا، ساجدا، ](ٔ)مقطوعى السرة. ككالدتيو ٨بتونا، (ٓ)

                                                           

لعبد الرٞبن بن زيد بن ىذا حديث صحيح اإلسناد كىو أكؿ حديث ذكرتو »أخرجو ا٢باكم ُب مستدركو كقاؿ: ( 1)
علق عليو الذىيب كقاؿ بل موضوع، كعبدالرٞبن كاه. تلخيص ا٤بستدرؾ للذىيب،   (ِٕٔ/ ِ)  «أسلم ُب ىذا الكتاب

تفرد بو عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم، من ىذا الوجو (. كقاؿ البيهقي: "ُٓٔ/ِ) -باب دالئل النبوة -كتاب التاريخ
 (ْٖٗ/ ٓ) بيهقيلل النبوة دالئل" كىو ضعيف عنو،

 معرفة إذل ا٤بدخل كتاب ُب قاؿ قد نفسو فإنو عليو، أنكر ٩با ا٢بديث ٥بذا ا٢باكم كركايةقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: "
 أىل من تأملها من على خيفى ال موضوعة أحاديث أبيو عن ركل أسلم بن زيد بن الرٞبن عبد: السقيم من الصحيح
 (ُِٖ/ ُ) كالوسيلة التوسل ُب جليلة قاعدة ."عليو فيها ا٢بمل أف الصنعة

. دل يستدؿ لو، كدل أقف على ما يؤيد ىذه ا٣بصيصة من األحاديث النبوية (ُّْ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ِ)
 الصحيحة.

كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ -( بدء الوحيٕ/ ُ) متفق عليو من حديث عائشة رضي اهلل عنو عند البخارم( ّ)
 اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل الوحي بدء باب-اإلدياف كتاب (ُّٗ/ ُ) كعند مسلم ّبرقم  -اهلل عليو كسلم؟اهلل صلى 

 َُٔبرقم  -كسلم عليو
من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، كالبيهقي ُب  ِْٖٕبرقم  (َٖ/ ٓ) األكسطأخرجو الطرباين ُب ( ْ)

 .(ُْٕ/ ُ) ٨برجا للبيهقي النبوة دالئلاهلل عنو. انظر  دالئل النبوة من حديث أنس بن مالك رضي
ككصلو ابن عدم كالطرباين ُب األكسط من حديث علي بن أيب طالب كُب إسناده قاؿ ابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب: "

 (ِّٖ/ ّ)" التلخيص ا٢ببّب نظر كركاه البيهقي من حديث أنس كإسناده ضعيف
 (ِّْ/ ّ) دمشقاخرجو ابن عساكر ُب تاريخ ( ٓ)

 ميزاف "موضوعا خربا االستسقاء ُب صحيحو ُب عوانة أبو عنو ركل: قلت.ا٢بديث يضع: الدارقطِب قاؿقاؿ الذىيب: "
 (ُْٗ/ ِ) االعتداؿ

". قاؿ الذىيب معلقا: "ما أعلم مسركرا ٨بتونا كلد  اهلل رسوؿ أف األخبار تواترت كقدقاؿ ا٢باكم ُب مستدركو: "( ٔ)
/ ٖ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع، ضعفو ا٥بيثمي ُب (َِٔ/ِمتواتر". ا٤بستدرؾ مع التلخيص )صحة ذلك فكيف 

ِِْ) 
 (َُٔ: ص) األصبهاين نعيم أليب النبوة دالئلأخرجو أبو نعيم ُب دالئل النبوة.انظر:  (ٕ)

. قاؿ الذىيب: (ْْٖ/ ٗ) ا٤بيزاف لسافانظر:  ".لْب فيوقاؿ عنو ابن حجر: " البابلٍبا٢بديث فيو حيٓب بن عبد اهلل 
كقاؿ ابن عدم: لو أحاديث صا٢بة عن األكزاعي، تفرد ببعضها، كأثر الضعف على حديثو  .كغّبه زرعة، أبو: كضعفو"

 ضعفو. كأيضا فيو أبا بكر بن عبداهلل بن أيب مرًن الغساين قاؿ عنو الذىيب: "(ُّٖ/ َُ) النببلء أعبلـ سّب "بْب
 (ِٖٓ/ ْ) اإلسبلـ ريختا .غلطو لكثرة كغّبه أٞبد،
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. (ُ)كبتحريك ا٤ببلئكة ٤بهده، كتكلمو، كتكليم القمر لو كىو فيو، كميلو حيث أشار إليو
. كغوص قدميو ُب الصخر، كما كقع إلبراىيم عليو (ّ)كاجتزاء الرضيع بريقو (ِ)كعذكبة ا٤بلح

 .(ْ)السبلـ

كحجب إبليس  (ٓ)بعثو ُب حراسة السماء عن اسَباؽ الشياطْب السمع منهاكا٤ببالغة عند 
. كذكر ا٠بو ُب األذاف ُب عهد آدـ (ٕ). كىبوط إسرافيل عليو دكف غّبه (ٔ)عنها ٤بولده
 ، كُب ا٤بؤل األعلى.(ٖ)عليو السبلـ

                                                           

(عن العباس بن عبد ا٤بطلب قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، دعاين إذل الدخوؿ ُْ/ ِ)أخرج البيهقي ُب دالئل النبوة ( ُ)
إين كنت »ُب دينك أمارة لنبوتك، رأيتك ُب ا٤بهد تناغي القمر كتشّب إليو بأصبعك، فحيث أشرت إليو ماؿ قاؿ: 

. تفرد بو ىذا ا٢بليب بإسناده، كىو ٦بهوؿ« كاء، كأ٠بع كجبتو حْب يسجد ٙبت العرشأحدثو كحيدثِب، كيلهيِب عن الب
 (ُْ/ ِ) للبيهقي النبوة دالئل

 كدل أقف على دليل يؤيد ىذه ا٣بصيصة. كاهلل أعلم. (َّْ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبانظر: ( ِ)
 أ٠بعت بنت أمينة أمة اهلل كىي بنت رزينة قالت قلت ألمي غليلةعن  (ِٖٖ/ ّ)أخرج ابن خزدية ُب صحيحو (ّ)

 أال أمهاهتن كيأمر افواىهم ُب فيتفل فاطمة كرضعاء برضعائو كيدعو يعظمو كاف قالت عاشوراء ُب  اهلل رسوؿ
 حجر البن البارم فتح". بن خزدية كتوقف ُب صحتو كإسناده ال بأس بواأخرجو  . قاؿ ابن حجر: "الليل إذل يرضعن

(ْ /َُِ). 
مكنة كالقبور الٍب ابتدعها بعض األ-ُب كتابو اقتضاء الصراط ا٤بستقيم، ٙبت فصل –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( ْ)

 كما ٗبكة، الذم إبراىيم مقاـ هبا كيضاىي غّبه، أك  النيب أثر فيها إف يقاؿ مواضع: أيضا الباب ىذا كمن:" -الناس
 ٤بخالفة ا٤بستقيم الصراط اقتضاء ". اهلل رسوؿ كطء من أثرا فيها أف من ا٤بقدس، ببيت الٍب الصخرة ُب ا١بهاؿ يقوؿ

 (ُّٔ/ ِ) ا١بحيم أصحاب

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ھھ  ٹٹچ (ٓ)

 ٗ - ٖا١بن:  چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  
 (ِٔ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر: ( ٔ)
 ".لْب فيوقاؿ عنو ابن حجر: " البابلٍبكفيو حيٓب بن عبد اهلل  (ّْٖ/ ُِ) الكبّب ا٤بعجمأخرجو الطرباين ُب  (ٕ)

 .(ْْٖ/ ٗ) ا٤بيزاف لسافانظر: 
 با٥بند آدـ نزؿ: "  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة، أيب نع (َُٕ/ ٓ)أخرجو أبو نعيم ُب حلية األكلياء ( ٖ)

 فقاؿ اهلل، رسوؿ ٧بمدا أف أشهد اهلل، إال إلو ال أف أشهد أكرب، اهلل أكرب، اهلل: باألذاف فنادل جربيل فنزؿ فاستوحش،
 إال نكتبو دل عطاء، عن عمرك، حديث من غريب. كقاؿ: "" األنبياء من كلدؾ آخر ىذا: فقاؿ ىذا؟ ٧بمد كمن: لو
 .(ّْٕ/ ٕ) دمشق تاريخ ُب ". كأخرجو أيضا ابن عساكر. الوجو ىذا من
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خاًب النبوة . كجعل (ِ). كنعتو كأصحابو كخلفائو كأمتو فيها(ُ)كالتبشّب بو ُب الكتب السالفة
 . كبأف لو (ّ)بظهره بإزاء قلبو، حيث يدخل الشيطاف. كسائر األنبياء كاف ا٣باًب ُب ديينهم

                                                                                                                                                                      

قلت: كىذا إسناد ضعيف علي بن هبراـ دل أعرفو كقد ذكره ا٢بافظ ُب الركاة قاؿ الشيخ األلباين بعد ذكره للحديث: " 
 الضعيفة األحاديث سلسلة. عن أيب كردية ىذا ك٠باه علي بن يزيد بن هبراـ، ٍب كجدتو ُب تاريخ بغداد كجعل يزيد جده

  (ٕٗٓ/ ُ)ة كا٤بوضوع
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ و تعاذللعلو يشهد لذلك قول (ُ)

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ كقولو تعاذل ُٕٓاألعراؼ:  چڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 ٔالصف:  چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چلعلو يشهد لذلك قولو تعاذل: ( ِ)

ڄ  ڄ            ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

 ِٗالفتح:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 النبوة شامة عليو كانت كقد إال نبيا اهلل يبعث كدل: قاؿ منبو بن كىب عن (ُّٔ/ ِ) ا٤بستدرؾ َب ا٢باكم كأخرج (ّ)
 عن نبينا سئل كقد كتفيو بْب كانت النبوة شامة فإف كسلم، عليو اهلل صلى ٧بمد نبينا يكوف أف إال اليمُب يده ُب

قاؿ شهاب الدين  .«رسوؿ كال بعدم نيب ال ألنو قبلي األنبياء شامة كتفي بْب الٍب الشامة ىذه: »فقاؿ ذلك
 ا٤بواىب .أعلم كاهلل األنبياء سائر عن بو اختص ٩با قلبو بإزاء كتفيو بْب ا٣باًب كضع فيكوف: ىذا كعلىالقسطبلين: "

 (.َُُ/ ُ) احملمدية با٤بنح اللدنية
 خاًب كجعل: »قولو ا٣بصائص ىامش على القسطبلين الشهاب ككتب:"الفرج، علي ا٢بليبأليب  ا٢بلبية السّبةكجاء ُب 

 احملظور، من فيو ما خيفى كال خيتم، دل نبينا غّب األنبياء لقلوب الدخوؿ موضع أف مفهومو إذ مشكل «اخل بظهره النبوة
 .كبلمو ىذا إشارة، من كأخطأىا عبارة من أشنعها فما
 عصمة من النفوس ُب كتقرر علم ٤با األنبياء، غّب من لغّبه الشيطاف يدخل حيث قولو ُب بغّبه ا٤براد: تقوؿ أف كلك

 ُب مبالغة ا٤بذكور احملل ُب با٣بتم كالسبلـ الصبلة عليهم األنبياء سائر بْب من  نبينا كاختص الشيطاف من األنبياء
 (ُْْ/ ُ) ا٢بلبية السّبة .فليتأمل أطماعو كقطع الشيطاف من حفظو
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. كبأنو أرجح (ّ). ككتظليل ا٤ببلئكة ُب سفره(ِ)، كباشتقاؽ ا٠بو من اسم اهلل(ُ)ألف اسم
 و الٍب . كبرؤيتو جربيل ُب صورت(ٓ)، كأكٌب كل ا٢بسن، كليس ليوسف إال شطره(ْ)الناس عقبلن 

                                                           

انظر:  .اسم ألف كللنيب اسم، ألف تعاذل هلل: الصوفية بعض قاؿجاء ُب أحكاـ القرآف الكرًن البن العريب: ( ُ)
  . كذكرىا السيوطي ُب ا٣بصائص عن بعض العلماء.(َٖٓ/ ّ) القرآف أحكاـ

 . )قلت(: كدل أقف على دليل على ذلك، كاهلل تعاذل أعلم.(ُِّ/ ُ) الكربل ا٣بصائصانظر:  
دل أقف على ما يؤيد ىذه ا٣بصيصة. كقد ذكرىا السيوطي ُب ا٣بصائص كدل يذكر دليبل صرحيا عليها. انظر: ( ِ)

  (ُّْ/ ُ) الكربل ا٣بصائص
 بن ا٢بسْبكفيو  (ُْٕ: ص) النبوة دالئلُب  كا٢بديث أخرجو أبو نعيم (ُْٓ/ ُ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ّ)

. (ََِ/ ّ) ا٤بيزاف لسافانظر:  .حديثو ذىب: زرعة أبو كقاؿ .ا٢بديث يسرؽ كذاب: مىًعْب ابن قاؿ، ا٣بياط الفرج
 االعتداؿ ميزاف ."كاحد غّب ضعفو ( فيو أٞبد بن عبدا١ببار قاؿ عنو الذىيب: "ٕٔ/ ِ) النبوة دالئلكأخرجو البيهقي 

 كقاؿ". فيو الناس كبلـ لكثرة عنو الركاية عن كأمسكت عنو كتبت: "حاًب أيب ابن قاؿكقاؿ ابن حجر: " (ُُِ/ ُ)
 (ُٓ/ ُ) التهذيب هتذيب. "يكذب كاف: "مطْب

 -كا١بنب ا٢برب ُب الشجاعة باب-كتاب ا١بهاد كالسّب (ِِ/ ْ) يشهد لذلك ما ُب الصحيحْب عند البخارم (ْ)
برقم  -باب ُب شجاعة النيب عليو السبلـ كتقدمو للحرب-الفضائل كتاب( َُِٖ/ ْ)، كمسلم َِِٖبرقم 
أحسن الناس، ككاف أجود الناس، ككاف  كاف رسوؿ اهلل »أنس بن مالك، قاؿ:  ، كاللفظ لو من حديث َِّٕ

 «أشجع الناس
فإذا أنا بيوسف لك رضي اهلل عنو كفيو: "..جاء ُب حديث اإلسراء كا٤بعراج عند مسلم من حديث أنس بن ما( ٓ)

 اهلل صلى اهلل برسوؿ اإلسراء باب- اإلدياف كتاب (ُْٓ/ ُ)". عطي شطر ا٢بسنأصلى اهلل عليو كسلم، إذا ىو قد 
 . ُِٔبرقم -الصلوات كفرض السماكات، إذل كسلم عليو

 ا٢بسن شطر أكٌب يوسف أف منو ا٤براد طائفة قالت"  ا٢بسن شطر أكتى" يوسف عن  النيب قوؿقاؿ ابن القيم: "
 ما ذلك كحيقق قالوا الغاية تلك شطر بلغ كيوسف ا٢بسن ُب الغاية بلغ كسلم عليو اهلل صلى فالنيب ٧بمد أكتيو الذم
 أحسنهم نبيكم ككاف الصوت حسن الوجو حسن إال نبيا اهلل بعث ما: "قاؿ أنس عن قتادة حديث من الَبمذم ركاه
 ".صوتا كأحسنهم كجها

 عنهم فانفرد شطره ُب كلهم الناس كاشَبؾ ا٢بسن بشطر الناس على اختص السبلـ عليو يوسف أف معناه أف كالظاىر
 بالنيب ا٤بختص كا٤بعهود ا٤بعْب للحسن ال للجنس ا٢بسن ُب كالبلـ عنو يعدؿ ذاافلم اللفظ ظاىر كىذا كحده بشطره
 يدؿ بل ىذا يناَب ال أنس كحديث ذكركه ما إذل ىذا عن العدكؿ علي ٞبلهم الذم ما أدرمال  كسلم عليو اهلل صلى
 يكوف ال أف كجها أحسنهم كونو من يلـز كال صوتا كأحسنهم كجها األنبياء أحسن كسلم عليو اهلل صلى النيب أف على

 يوسف شارؾ كسلم عليو اهلل صلى النيب كيكوف اآلخر الشطر ُب ىم كاشَبكوا ا٢بسن بشطر الناس عن اختص يوسف
 (َِٔ/ ّ) الفوائد بدائع" .أعلم كاهلل الثاين الشطر من آخر ٕبسن عليو كزاد الشطر من بو اختص فيما
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. كعلى التنزؿ (ِ)؛ ٢بديث بو فيو مقاؿ، كبإحياء أبويو لو حٌب آمنا بو(ُ)خلق عليها
 .(ٔ)مؤكؿ (ٓ)«أيب كأبوؾ ُب النار». كخرب مسلم: (ْ()ّ)فالصحيح إدياهنما

 

                                                           

 نزلة رآه كلقد: }كجل عز اهلل قوؿ معُب باب - (ُٗٓ/ ُ)أخرجو مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها برقم  (ُ)
 ُٕٕبرقم  -اإلسراء ليلة ربو كسلم عليو اهلل صلى النيب رأل كىل ، أخرل

 ُب ا٣بطيب علي بن أٞبد بكر أبو خرج: أ(ُّٔ: ص) اآلخرة كأمور ا٤بوتى بأحواؿ التذكرةقاؿ القرطي ُب:  (ِ)
عن عائشة رضي اهلل  حديثا بإسناديهما: كا٤بنسوخ الناسخ ُب شاىْب بن عمر حفص كأبو كالبلحق، السابق كتاب

 : مررت بقرب أمي آمنة فسألت اهلل ريب أف حيييها فأحياىا فآمنت يب ػ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " عنها قالت
صلى  -أخربت أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها  -عن عائشة  -كما ذكر ذلك–ركل السهيلي بسند فيو ٦بهولْب ك 

كا٢بديث ضعفو  (ُُِ/ ِ) األنف الركض. سأؿ ربو أف حييي أبويو فأحيامها لو كآمنا بو ٍب أماهتما" -اهلل عليو كسلم 
 كضعو كالذم شك ببل موضوع حديث ىذا: "(ِْٖ/ ُ) ا٤بوضوعاتغّب كاحد من العلماء كقاؿ ابن ا١بوزم: ُب 

 عند آمن لو بل ال الرجعة بعد يؤمن أف ينفعو ال كافرا مات من أف لعلم علم لو كاف لو إذ العلم عدًن الفهم قليل
 أف ريب استأذنت: " الصحيح ُب كقولو( كافر كىو فيمت: )تعاذل قولو ا٢بديث ىذا رد ُب كيكفي ينتفع، دل ا٤بعاينة
 كاف كقد ٦بهوالف حيٓب بن ك٧بمد حيٓب بن كأٞبد بثقة كليس النقاش ىو زياد بن ك٧بمد"  رل يأذف فلم أليب أستغفر
 .أكلئك فّبكيها ا٤بغفلْب كتب ُب كيدسوهنا أحاديث يضعوف أقواـ
 زيادة: "فقد صححو غّب كاحد من ا٢بفاظ". ب :ُب:(  ّ)
 حديث ىو ا٥بمزية شرح ُب ا٤بكي حجر ابن الشيخ فقوؿللمبل علي قارم: "  حنيفة أيب معتقد أدلةجاء ُب كتاب ( ْ)

 ا٢بديث ىذا ضعف على االتفاؽ ذكر جبللتو مع السيوطي ألف ؛عليو مردكد :ا٢بفاظ من كاحد غّب صححو صحيح
 الصبلة عليو الرسوؿ أبوم ُب" انظر: أدلة معتقد أيب حنيفة الَبجيح معرض ُب لذكره صحيح كاحد طريق لو كاف فلو

 (ٕٖ: ص) كالسبلـ
 كال شفاعة، تنالو كال النار، ُب فهو الكفر على مات من أف بياف باب- ( كتاب اإلديافُُٗ/ ُ)أخرجو مسلم ( ٓ)

بل قاؿ يا رسوؿ اهلل أين أيب )أف رجن حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: م َِّبرقم  -ا٤بقربْب قرابة تنفعو
 "ف أيب كأباؾ ُب النار: إُب النار فلما قفى دعاه فقاؿ: قاؿ
لعلو يقصد بذلك قوؿ القرطيب: "إف صح حديث إحيامها يكوف متأخرا عن النهي عن االستغفار ٥بما كعن خرب ( ٔ)

قلت: كىذا كغّبه ال يقول برد كال نسخ  (َُْ: ص) اآلخرة كأمور ا٤بوتى بأحواؿ ةالتذكر مسلم كاهلل أعلم. انظر: 
 األحاديث الصحيحة كحديث مسلم السابق كاهلل أعلم.
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أكثر األنبياء معجزات، فقد قيل: إهنا تبلغ ألفا، كقيل: ثبلثة أالؼ سول  [/ب ِّكبأنو ]
. كعلى (ّ). كبأف اهلل تعاذل أقسم ٕبياتو(ِ)(ُ)القرآف، فإنو فيو ستْب ألف معجزة تقريبا

 .(ٓ). كتوذل الرد على أعداءه عنو(ْ)رسالتو

إال كيذكر معو. كفرض  كقىرف ا٠بو با٠بو، فبل يذكر (ٔ)كخطابو بألطف ٩با خاطب بو األنبياء
 .(ٕ)على العادل بأسره طاعتو، كالتأسي بو فرضا مطلقا ال شرط فيو كال استثناء

                                                           

 األصبهاين نعيم أليب النبوة دالئل (ِٔ: ص) الرسوؿ سّبة ُب السوؿ غاية، (ُٕٗ/ ُ) الكربل ا٣بصائصانظر:  (ُ)
 (ٕٖ/ ا٤بقدمة) للبيهقي النبوة دالئل، (ّٕ: ص)
 زيادة: "كسيأٌب أهنا ال تنحصر".ب: ُب:(  ِ)
 ِٕا٢بجر:  چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ قاؿ تعاذل: ( ّ)

 نفسا برأ كما ذرأ كما اهلل خلق ما: عباس ابن . قاؿتشريفا لو أقسم اهلل تعاذل ىا ىنا ٕبياة ٧بمد  قاؿ ا٤بفسركف: 
 سىٍكرىهًتًمٍ  لىًفي ًإنػَّهيمٍ  لىعىٍمريؾى ) ذكره تعاذل اهلل قاؿ غّبه، أحد ٕبياة أقسم اهلل ٠بعت كما ، ٧بمد من اهلل على أكـر

 ،(ُُٖ/ ُٕ)  الطربم تفسّب، (ّٗ/ َُ) القرطيب تفسّبانظر:  ( .يػىٍعمىهيوفى 

 ّ – ُيس:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ قاؿ تعاذل: ( ْ)

كقاؿ  ِالنجم:  چٻپپپپڀڀڀڀٺچقاؿ تعاذل: (ٓ)

 ّالكوثر:  چک     ک  ک  ک    چكقاؿ تعاذل:  ِالتكوير:  چہھھچعاذل:ت
 أيها يا  }النيب أيها يا} قاؿ بل ٠بوبا القرآف ُب يناده دل تعاذل اهلل أف خصائصو كمن العلماء قاؿقاؿ السيوطي: " (ٔ)

 (ِّْ/ ِ) الكربل ا٣بصائص ".األنبياء سائر ٖببلؼ  ا٤بزمل أيها يا  }ا٤بدثر أيها يا  }الرسوؿ
 بْب كقرف بطاعتو طاعتو كقرف القرآف من موضعا ثبلثْب من أكثر ُب  رسولو بطاعة اهلل أمر كقدقاؿ ابن تيمية: " (ٕ)

 تعاذل قولو ُب - عنو اهلل رضي - قاؿ ابن عباس معو ذكر إال اهلل يذكر فبل كا٠بو ا٠بو بْب قرف كما ك٨بالفتو ٨بالفتو
 أف كأشهد اهلل إال إلو ال أف أشهد كاألذاف كا٣بطب كالتشهد كىذا. معي ذكرت إال أذكر ال: قاؿ  ذكرؾ لك كرفعنا}

  (َُّ/ ُٗ) الفتاكل ٦بموع ".بالرسالة لو كالشهادة بذكره إال اإلسبلـ يصح فبل اهلل رسوؿ ٧بمدا
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كدل ير من أمتو قبل كفاتو ما يسوؤه، ٖببلؼ سائر األنبياء صلوات اهلل كسبلمو عليهم  
حٌب  ، كأكٌب علم كل شيء قبل،(ّ)، كالكبلـ كالرؤية(ِ)كاحملبة (ُ)أٝبعْب. كٝبع لو بْب ا٣بلة

، كعرض عليو ٝبيع أمتو حٌب رآىم، كما ىو  (ْ)ا٣بمس ُب آخر لقماف لكنو أمر بكتمها
، كما ضم (ٔ)ملك ا٤بوت كدل يستأذف على نيب قبلو. كاستأذف عليو (ٓ)كائن فيهم إذل الساعة

 .(ٕ)أعضاءه الشريفة أفضل حٌب من الكعبة كالعرش إٝباعا

                                                           

اب النهي عن بناء ا٤بساجد، على القبور كاٚباذ الصور فيها ب- ( كتاب الصبلةّٕٕ/ ُأخرج مسلم ُب صحيحو ( ُ)
 أبرأ: »يقوؿ كىو ٖبمس، ديوت أف قبل  النيب ٠بعت: قاؿ جندب،عن : ِّٓبرقم كالنهي عن اٚباذ القبور مساجد

 ُُِٓبرقم  »خليبل إبراىيم اٚبذ كما خليبل، اٚبذين قد تعاذل اهلل فإف خليل، منكم رل يكوف أف اهلل إذل
 (ٖٓ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر:  (ِ)
 (َُٔانظر: ص:) ،تقدـ الكبلـ على الرؤية( ّ)
 الشمس طلوع قبل ربك ٕبمد كسبح: }قولو باب-كتاب تفسّب القراف   (ُّٗ/ ٔ) أخرج البخارم ُب صحيح( ْ)

  قلت لعائشة رضي اهلل عنها: يا أمتاه ىل رأل ٧بمد: ن مسركؽ، قاؿ: عْٖٓٓبرقم   -[ّٗ: ؽ  ]الغركب كقبل
ربو؟ فقالت: لقد قف شعرم ٩با قلت، أين أنت من ثبلث، من حدثكهن فقد كذب من حدثك أف ٧بمدا صلى اهلل 
عليو كسلم رأل ربو فقد كذب، ٍب قرأت: }ال تدركو األبصار كىو يدرؾ األبصار كىو اللطيف ا٣ببّب  ]األنعاـ: 

[. كمن حدثك أنو يعلم ما ُب ُٓلشورل: [، }كما كاف لبشر أف يكلمو اهلل إال كحيا أك من كراء حجاب  ]اَُّ
[. كمن حدثك أنو كتم فقد كذب، ٍب ّْغد فقد كذب، ٍب قرأت: }كما تدرم نفس ماذا تكسب غدا  ]لقماف: 

رأل جربيل عليو السبلـ ُب صورتو »[ اآلية كلكنو ٕٔقرأت: }يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ربك  ]ا٤بائدة: 
  «مرتْب

 الدنيا رل رفع قد كجل عز اهلل إف: »  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر، ابن عن (َُُ/ ٔ)يم ُب ا٢بلية أخرج أبو نع( ٓ)
 لنبيو جبله كجل عز اهلل أمر من جلياف ىذه، كفي إذل أنظر كأمنا القيامة يـو إذل فيها كائن ىو ما كإذل إليها أنظر فأنا
 ركاه. ذكره ا٥بيثمي كقاؿ: "(ّْٕ/ ِ) الضعيفة األحاديث سلسلةكا٢بديث ضعيف. انظر: . «قبلو للنبيْب جبله كما

 . (ِٕٖ/ ٖ) الزكائد ٦بمع ".الرىاكم سناف بن سعيد ُب كثّب ضعف على كثقوا كرجالو الطرباين
 (ّّٓ: ص) ا٤بأثورة، كالشافعي ُب السنن َِٖٗبرقم  (ُِٗ/ ّ) الكبّب ا٤بعجما٢بديث أخرجو الطرباين ُب  (6)

. (ِْٔ/ ُُ) األمة ُب السيئ كأثرىا كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة . كا٢بديث موضوع. انظر:َّٗبرقم: 
انظر:   قاؿ أٞبد بن حنبل: كاف يكذب على كىب. كا٤بتهم بو عبد ا٤بنعم بن إدريس.ذكره ُب ابن ا١بوزم كقاؿ: 

 (َُّ/ ُ) ا١بوزم البن ا٤بوضوعات

 با٤بنح اللدنية ا٤بواىب، (ِٕٓ/ ّ) ا٤بنهاج شرح إذل احملتاج هناية، (ْٔ/ ْ) ا٤بنهاج شرح ُب احملتاج ٙبفةانظر: ( ٕ)
، (ّْٓ/ ِ) البخارم صحيح لشرح السارم إرشادكحكي القوؿ عن ابن عقيل ا٢بنبلي انظر:  (ُُٔ/ ّ) احملمدية
 (ُّٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (ّْٖ/ ُ) ا٤بطالب أسُب
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َُٕ 

 .(ُ)كدل تر عورتو قط، كلو رآىا أحد طمست عيناه

حْب يفزعوف إليو بعد  كأكـر بشفاعات: األكذل: العظمى ُب فصل القضاء بْب أىل ا٤بوقف
 .(ِ)األنبياء

 .(ْ)خلق ا١بنة بغّب حساب (ّ)الثانية: إدخاؿ /

 .(ٓ)استحقوا النار فبل يدخلوهنا [/أِْالثالثة: ُب ناس ]

                                                                                                                                                                      

 من أفضل إهنا قاؿ الناس من أحدا أعلم فبل كسلم عليو اهلل صلى النيب فيها دفن الٍب"  الَببة"  كأماقاؿ ابن تيمية: "
 إليو يسبقو دل قوؿ كىو إٝباعا ذلك فذكر. عياض القاضي إال األقصى؛ ا٤بسجد أك النبوم ا٤بسجد أك ا٢براـ ا٤بسجد
 فيو ما أك خلق فيو ما كأما. ا٤بساجد من أفضل كسلم عليو اهلل صلى النيب بدف بل عليو حجة كال. علمناه فيما أحد
 أبداف من أفضل أبيو اهلل عبد بدف إف يقوؿ ال أحدا فإف. أفضل خلق منو ما يكوف أف أفضل ىو كاف إذا يلـز فبل دفن

 آزر كأبوه الرٞبن خليل كإبراىيم كافر ا٤بغرؽ كابنو كرًن نيب كنوح. ا٢بي من كا٤بيت ا٤بيت من ا٢بي خيرج اهلل فإف األنبياء
األنبياء كال قبور الصا٢بْب. كلو كاف ما ذكره  قبور منها يستثن دل مطلقة ا٤بساجد تفضيل على الدالة كالنصوص. كافر

حقا لكاف مدفن كل نيب بل ككل صاحل أفضل من ا٤بساجد الٍب ىي بيوت اهلل فيكوف بيوت ا٤بخلوقْب أفضل من بيوت 
/ ِٕ) الفتاكل ٦بموع". كىذا قوؿ مبتدع ُب الدين ٨بالف ألصوؿ اإلسبلـا٣بالق الٍب أذف اهلل أف ترفع كيذكر فيها ا٠بو 

ّٕ) 
رضي  عليكاستدؿ لو ٕبديث  (ٕٕٓ/ ّ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب (ِّٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر: ( ُ)

 همسنده البزار ُب " ركاعيناه طمست إال عورٌب يرل ال فإنو غّبم أحد يغسلو ال أف:  اهلل رسوؿ أكصاين: اهلل عنو
. كا٢بديث ضعيف ألف فيو يزيد بن ببلؿ ضعفو ابن حجر، كقاؿ عنو البخارم فيو نظر. انظر: ِٓٗبرقم (ُّٓ/ ّ)

 (ُٗٔ/ ٗ) الرجاؿ ضعفاء ُب الكامل، (ٔٗ/ ِّ) الرجاؿ أ٠باء ُب الكماؿ هتذيب، (ِْٓ/ ٗ) ا٤بيزاف لساف
 خلقت ٤با: }تعاذل اهلل قوؿ ابب-كتاب التوحيد   (ُُِ/ ٗ) متفق عليو من حديث أنس رضي اهلل عنو البخارم (ِ)

 ُّٗبرقم  -فيها منزلة ا١بنة أىل أدىن باب-كتاب اإلدياف (ُٖٕ/ ُ)، كمسلم  َُْٕبرقم  - بيدم
 [إٔ]ب/ هناية( ّ)
يدخل ا١بنة من »قاؿ:  أف رسوؿ اهلل يشهد لو ما أخرجو البخارم ُب صحيحو عن ابن عباس رضي اهلل عنو ( ْ)

-كتاب الطب  (ُِٔ/ ٕ) «أمٍب سبعوف ألفا بغّب حساب، ىم الذين ال يسَبقوف، كال يتطّبكف، كعلى رهبم يتوكلوف
 . َٕٓٓبرقم  -يكتو دل من كفضل غّبه، كول أك اكتول من باب
من حديث أيب ىريرة كحذيفة رضي اهلل  -(ٔٓٔ/ ّ)كما ذكره ُب ا٤بواىب اللدنية –يشهد لو ما صحيح مسلم ( ٓ)

 أدىن باب-كتاب اإلدياف  (ُٖٔ/ ُ) مسلم صحيح "كنبيكم قائم على الصراط يقوؿ: رب سلم سلمعنهما كفيو: "
 .ُٓٗبرقم   -فيها منزلة ا١بنة أىل
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ُُٕ 

 .(ُ)الرابع: ُب ناس دخلوىا فيخرجوف

 .(ِ)ا٣بامسة: ُب رفع درجات ناس ُب ا١بنة

 .(ّ)السادسة: أف يشفع ٤بن مات با٤بدينة

. قيل: ك١بماعة من (ْ) ٚبفيف العذاب عمن استحق ا٣بلود ُب النار، كأيب طالبالسابعة: 
صلحاء ا٤بؤمنْب، فيتجاكز عنهم ُب تقصّبىم ُب الطاعات. قيل: كُب أطفاؿ ا٤بشركْب حٌب 

 .(ٓ)يدخلوا ا١بنة

 .(ٔ)كخص منها باألكذل كالثانية، قاؿ ُب الركضة: كجيوز أف خيص بالثالثة كا٣بامسة أيضنا

                                                           

فيأتوين فأستأذف على ريب، فيؤذف رل، فإذا أنا رأيتو كقعت  تقدـ حديث أنس رضي اهلل عنو ا٤بتفق عليو كفيو"... (ُ)
اهلل، فيقاؿ: يا ٧بمد، ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطو، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأٞبد ساجدا، فيدعِب ما شاء 

 (َُٖ/ ُ) ة". كاللفظ ٤بسلم فأخرجهم من النار، كأدخلهم ا١بن ريب بتحميد يعلمنيو ريب، ٍب أشفع فيحد رل حدا،
 ُّٗبرقم 

 شفاعتو ككذلك ا٤بسلمْب باتفاؽ كالدين الدنيا ُب نافعة فهي للمؤمنْب كدعاؤه شفاعتو أماقاؿ ابن تيمية: " (ِ)
 (ُْٖ/ ُ) الفتاكل ٦بموع". ا٤بسلمْب بْب عليها متفق الدرجات كرفع الثواب زيادة ُب القيامة يـو للمؤمنْب

 على النوكم شرح ،(َِٓ/ ٖ) حجر البن البارم فتحكأثبت ىذه الشفاعة كذكرىا غّب كاحد من العلماء. انظر: 
/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب (ّٖٕ/ ِ) الكربل ٣بصائص، ا(ُّ/ ٕ) ركضة الطالبْب ،(ّٔ/ ّ) مسلم
ّٕٗ). 

عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ  ُّٕٗبرقم  -أبواب ا٤بناقب باب ما جاء ُب فضل ا٤بدينة– (ُٕٗ/ ٓ)أخرج الَبمذم ( ّ)
يح غريب ىذا حديث حسن صح«. ديوت هبا: من استطاع أف ديوت با٤بدينة فليمت هبا، فإين أشفع ٤بن رسوؿ اهلل 

 (َُّْ/ ٔ) الصحيحة األحاديث سلسلةكصححو األلباين ُب  من حديث أيوب السختياين.
: ما أغنيت عن عمك، فإنو كاف حيوطك كيغضب لك؟ قاؿ للنيب  متفق عليو من حديث العباس رضي اهلل عنو( ْ)

- ( كتاب األدبْٔ/ ٖ) البخارم عند «األسفل من النارىو ُب ضحضاح من نار، كلوال أنا لكاف ُب الدرؾ »قاؿ: 
باب شفاعة النيب صلى اهلل عليو كسلم أليب - كتاب اإلدياف (ُْٗ/ ُ)، كمسلم َِٖٔ برقم -ا٤بشرؾ كنية ابب

 َِٗبرقم  -طالب كالتخفيف عنو بسببو
 (ُِٕ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر:  (ٓ)
 (ُّ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر: ( ٔ)
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رٞبة للعا٤بْب، حٌب الفجار، بتأخّب العقوبة عنهم. كإذل كافة اإلنس كا١بن  كأرسل

-. مؤكؿ: (ّ)(ِ)چ ۋ ۋ   ٴۇ  ۈ چ، كالقوؿ بأف رسل ا١بن منهم آلية: (ُ)باإلٝباع
أحده على أهنم رسل الرسل من األنس، ال رسل اهلل، إذ دل يػيٍرسىل  -مع ضعفو، بل شذكذه

 من ا١بن قط.

 .(ْ)ككذا إذل ا٤ببلئكة؛ كما بينتو ُب ٧بل غّب ىذا، كبو أفتيت

: إنو مرسل إذل كافة ا٣بلق حٌب ا١بمادات، بأف ركب فيها فهم  (ٓ)بل قاؿ بعض احملققْب
 .(ٔ)«كأرسلت إذل ا٣بلق كافة»عىرىفتو كآمنت بو، كيؤيده خرب مسلم: 

 للعا٤بْب نذيرا. حيتاج لدليل. [/بِْكتأكيلو كالعا٤بْب ُب: ليكوف ]

: ٩بنوعة على أف عبارتو: (ٕ)كدعول الرازم كغّبه اإلٝباع على أنو دل يرسل للمبلئكة
 كأٝبعنا كىذه ليست صرحية ُب إٝباع األمة، (ٖ)]ىنا[

                                                           

. قاؿ أكثر أىل التفسّب ُالفرقاف:  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  چ قاؿ تعاذل: ( ُ)
 تفسّب، (ّْْ/ ّ)  البغوم تفسّب، (ِ/ ُّ) القرطيب تفسّبإف ا٤براد بالعا٤بْب ُب اآلية: اإلنس كا١بن. انظر: 

 .(ُٕ/ ْ) للشوكاين القدير فتح، (ُُٕ/ ْ)  البيضاكم
 َُّاألنعاـ: سورة ( ِ)

 (ُُِ/ ُِ) الطربم تفسّبحكي ىذا القوؿ عن الضحاؾ. انظر: ( ّ)
  (ُُِ: ص) ا٢بديثية الفتاكلانظر:  (ْ)
 لعلو يقصد ا١بماؿ البارزم كما حكاه عنو ُب فتاكيو. انظر: الفتاكل ا٤برجع السابق( ٓ)
 .ِّٓبرقم  ( كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلةُّٕ/ ُ)ديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو مسلم من حأخرجو  (ٔ)
 أف فوجب ا٤ببلئكة إذل رسوال يكن دل السبلـ عليو أنو أٝبعنا لكنا كعبارتو: " (ِْٗ/ ِْ) الرازم تفسّبانظر: ( ٕ)

 ".ٝبيعا كاإلنس ا١بن إذل رسوال يكوف
 لعلو االقرب كاهلل أعلمب،  بينا" كماثبتو من:أ: " ( ُب:ٖ)
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كمن  (ِ)كمن فوقو دكف الرازم (ُ)كعلى التنزؿ فا٤بدار ُب نقل اإلٝباع على ٫بو ابن ا٤بنذر
 أجل منو.

. فثبت عمـو (ْ)عدـ إرسا٥بم إليهم مبِب على زعمو أهنم أفضل من األنبياء (ّ)كزعم ا٢بليمي
 رسالتو ابتداءن كانتهاءن، كعمـو رسالة نوح بعد الطوفاف؛ ال٫بصار الباقْب فيمن كاف معو ُب

 .(ٓ)[على أنو طائفة من االنس خاصة]السفينة 

كقوؿ أىل احملشر: إنو أكؿ رسوؿ إذل أىل األرض، ا٤براد بو: إثبات أكلٌية إرسالو أم: لغّب 
بنيو، فبل يرد آدـ؛ بناءن على أنو رسوؿ، ال عمـو إرسالو؛ ٤با ُب عدة آيات من ذكر إرسالو 

، الداؿ على عدـ إرسالو لغّبىم. كغرؽ أىل األرض بدعوتو، جياب عنو: بأنو دل (ٔ)]لقومو[
باإلرساؿ للجن ككذا ا٤ببلئكة كغّبىم، على  يكن فيها غّب قومو. كعلى التنزؿ فامتاز نبينا 

 ما مر.

                                                           

٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر، أبو بكر النيسابورل. كلد: ُب حدكد موت أٞبد بن حنبل. لو مصنفات  :ابن ا٤بنذر (ُ)
. توُب: سنة تسع أك عشر كثبلٜبائة. انظر: سّب أعبلـ ا٤ببسوط، ك اإلٝباعمنها: اإلشراؼ ُب اختبلؼ العلماء، ك 

 (َُِ/ّ) (، طبقات الشافعية الكربلَْٗ/ُْالنببلء)

عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم، ا٤بلقب: بفخر الدين. كلد ُب رمضاف سنة أربع  ٧بمد بن :الرازم (ِ)
، كهناية العقوؿ. توُب: يـو عيد ؿكاحملصو ، مفاتيح الغيبلو مصنفات كثّبة منها:  ،كأربعْب كٟبسمائة، كقيل سنة ثبلث

 (ُٖ/ٖة الكربل)(، طبقات الشافعيََٓ/ُِالفطر سنة ست كستمائة انظر: سّب أعبلـ النببلء)

أخذ عن: األستاذ أيب بكر القفاؿ،. ككاف مقدما فاضبل   ،ا٢بسْب بن ا٢بسن بن ٧بمد بن حليم البخارم :ا٢بليمي (ّ)
شعب اإلدياف. توُب: ُب شهر ربيع األكؿ، ظ أبو بكر البيهقي كمن تصانيفو: كبّبا لو مصنفات مفيدة ينقل منها ا٢باف

(، طبقات الشافعية ّّّ/ْ(، طبقات الشافعية الكربل)ُِّ/ُٕأعبلـ النببلء)سنة ثبلث كأربع مائة. انظر: سّب 
 (ُٖٕ/ُالبن قاضي شهبة )

 (َِّ: ص) ا٤ببلئك أخبار ُب ا٢ببائك : -حكاية عنو-انظر ( ْ)
 : أ، كأثبت ُب: ب.من سقط(  ٓ)
 علو األقرب للمعُب كاهلل تعاذل أعلم.ُب: أ: لقرنو كما أثبتو من:ب: ل(  ٔ)
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لواحد  [/أِٓأكثر األنبياء صلى اهلل عليهم كسلم أتباعا كمعجزة، إذ دل يوجد ] كنبينا 
السبلـ معجزة إال كلنبينا عليو السبلـ معجزة مثلها، مع زيادات سيما القرآف  منهم عليو

 القاطع للعداف، حييط ٗبا فيو من ا٤بعجزات.

. قاؿ الرازم: كمن  (ُ)قيل كمعجزاتو ُب غّب القرآف ثبلثة آالؼ كفيو يبلغ ستْب ألفا تقريبا
ىذه األمة فإف معجزات  . قاؿ السبكي: إال(ّ)كاف ثواب أمتو أقل  (ِ)كانت معجزتو أظهر

 .(ْ)أكثر كثوابنا أكثر من سائر األمم نبينا 

. كنومو عن (ٓ)، كغّبه من األنبياء يشاركو ُب ىذه؛ كما ُب حديث البخارمككاف ال يناـ قلبو
 .(ٕ)الفجر كالشمس من كظيفة العْب كىي نائمة، ألف رؤية (ٔ)صبلة الصبح ُب الوادم

                                                           

 ب :قولو: " قيل كمعجزاتو ُب غّب القرآف ثبلثة آالؼ كفيو يبلغ ستْب ألفا تقريبا"سقط من(  ُ)
 ب"أكثر".ُب:(  ِ)
 (َُّ/ ِٗ) الرازم تفسّبانظر:  (ّ)
 (َْٓ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب: -النقل عنو–انظر  (ْ)
برقم  -قلبو يناـ كال عينو تناـ كسلم عليو اهلل صلى النيب كاف باب- كتاب ا٤بناقب (ُُٗ/ ْ)أخرج البخارم  (ٓ)

 .«قليب يناـ كال عيِب تناـ» تناـ قبل أف توتر؟ قاؿ: أف عائشة رضي اهلل عنها سألت النيب صلى اهلل علو كسلم ّٗٔٓ
 َّٕٓ" برقم قلوهبم تناـ كال أعينهم تناـ األنبياء ككذلك كلو أيضا عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو كفيو : "..

 ذىاب بعد األذاف باب-  الصبلة مواقيت كتاب (ُِِ/ ُ)أخرجو البخارم من حديث أيب قتادة رضي اهلل عنو ( ٔ)
 .ٓٗٓبرقم -الوقت

 (ُْٖ/ ٓ) مسلم على النوكم شرحانظر: ( ٕ)
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.  (ِ)؛ كما ُب الصحيحْب. كىيىرل مٍن خىٍلفو كما يػىرىل مٍن أىمىامو(ُ)كيرل ُب الظلمة كالضوء
جدارم  كظاىره أنو ال فرؽ بْب كونو ُب الصبلة كخارجها، كال ينافيو خرب ال أعلم ما كراء

، على أنو ركم أنو كاف بْب كتفيو عيناف كسم ؛ لوضوح الفرؽ بْب ا١بدار كجسده (ّ)ىذا
 .(ْ)ا٣بياط، يبصر هبما كال حيجبهما الثياب

ا أك قائمنا ببل عذر سواء يتربؾ كيستشفى ببولو كدمو  [/بِٓ]. ككاف (ٓ)كتطوعو قاعدن
 ، كغّبه أف حصل ذلك بشيء من أجزاءه فهو ظِب.(ٔ)كغّبمها من بقية أجزاءه قطعا دائما

                                                           

/ ُ) كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة. كا٢بديث موضوع. انظر: (ٕٓ/ ٔ)أخرجو البيهقي ُب دالئل النبوة ( ُ)
ُٓٓ) 

عند  «أقيموا الصفوؼ، فإين أراكم خلف ظهرم»قاؿ:  أنس بن مالك: أف النيب متفق عليو من حديث ( ِ)
 (َِّ/ ُ)، كمسلم ُٖٕبرقم   -كبعدىا اإلقامة عند الصفوؼ تسوية باب- األذاف كتاب (ُْٓ/ ُ)البخارم 
 ِْٔبرقم  -ك٫بومها سجود أك بركوع اإلماـ سبق عن النهي باب- الصبلة كتاب

 ا٢بسنة ا٤بقاصد. انظر: ال أصل لو -يعِب ابن حجر العسقبلين–ذكره ُب ا٤بقاصد ا٢بسنة كقاؿ: قاؿ شيخنا ( ّ)
 (ُٕٓ: ص)للسخاكم 

كلعل  كدل أقف على ركاية هبذا ا٤بعُب، :. قلت(ٓٔ/ ِ) القسطبلين شرح، (َُٓ/ ُ) الكربل ا٣بصائصانظر: ( ْ)
 صيغة التضعيف تكفي ُب رده.

 ا٤بسافرين صبلة كتاب (َٕٓ/ ُ)ُب صحيحو من حديث عبداهلل بن عمرك رضي اهلل عنو  أخرجو مسلم( ٓ)
 ّٕٓبرقم  -قاعدا كبعضها قائما الركعة بعض كفعل كقاعدا، قائما النافلة جواز باب-كقصرىا

عامر بن عبد اهلل بن الزبّب حيدث، ، كا٢باكم ُب مستدركو عن َُّْٕبرقم  (َُٔ/ ٕ)أخرجو البيهقي ُب سننو  (ٔ)
« يا عبد اهلل، اذىب هبذا الدـ فأىرقو حيث ال يراؾ أحد»كىو حيتجم، فلما فرغ قاؿ:  أف أباه حدثو، أنو أتى النيب 
« ما صنعت يا عبد اهلل؟»قاؿ:  عمدت إذل الدـ فحسوتو، فلما رجعت إذل النيب  ، فلما برزت عن رسوؿ اهلل 

كمن أمرؾ أف تشرب »قلت: نعم، قاؿ: « فلعلك شربتو؟»اف ظننت أنو خاؼ على الناس، قاؿ: قاؿ: جعلتو ُب مك
 .ّّْٔ برقم (ّٖٔ/ ّ) «الدـ؟ كيل لك من الناس، ككيل للناس منك

 .(ُٗٔ/ ُ) ا٢ببّب التلخيص ".بالعلم با٤بشهور ليس لكنو بو بأس كال القاسم بن ا٥بنيد إسناده كُبقاؿ ابن حجر: 
 ِْبرقم  -عنده يضعو ٍب اإلناء ُب بالليل يبوؿ الرجل باب ُب– الطهارة كتاب (ٕ/ ُ)ك أخرج أبوداكد ُب سننو 

صلى اهلل عليو  -عن أمها أهنا قالت: كاف للنيب  عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة: ّٗٓبرقم (ِِٕ/ ُ)كا٢باكم 
قاؿ ابن حجر رجالو ك " كقاؿ ا٢باكم ىذا حديث صحيح االسناد. قدح من عيداف ٙبت سريره يبوؿ فيو بالليل -كسلم 

، كاأللباين (ْٖٔ/ ُ) ا٤بنّب البدر. كصححو ابن ا٤بلقن ُب: (ِٖٓ/ ُٓ) العالية .ا٤بطالب ثقات اال حكيمة ال تعرؼ.
 .(ّٓ/ ُ)  داكد أيب صحيحُب 
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. كفيهما إشكاؿ أجبت (ِ): كمن زىن ُب حضرتو أك استخف بو كفر(ُ)[األخبار]كُب بعض 
إشكاؿ  . كال إشكاؿ ُب االستخفاؼ، كحاصل ا١بواب عن(ّ)عنو ُب كتايب السابق ذكره

إذل  (ْ)[حينئذ]الزنا: أنو ٕبضرتو استخفاؼ كاستهانة كإف دل يقصد الزاين ذلك فبل حاجة 
 .(ٓ)قصد االستهزاء

كل سبب كنسب يقطع يـو »: ، كقولو (ٔ)كأكالد بناتو ينسبوف إليو ُب الكفاءة كغّبىا
. قيل: معناه أف أمتو ينسبوف إليو يـو القيامة، كأمم األنبياء (ٕ)«القيامة إال سبيب ك نسيب

 .(ٖ)عليهم السبلـ ال ينسبوف إليهم

                                                                                                                                                                      

مرأة يقاؿ ٥با بركة كانت ٚبدمو ألـ حبيبة فأراده، فإذا القدح ليس فيو شيء، فقاؿ ال"فجاء  ُب الكربل كزاد البيهقي
( ٝباع َُٔ/ ٕ) جاءت معها من أرض ا٢ببشة: " أين البوؿ الذم كاف ُب ىذا القدح؟ " قالت: شربتو يا رسوؿ اهلل "

 من على اإلنكار تركو باب- أبواب ما خص بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دكف غّبه ٩با أبيح لو كحظر على غّبه
 َُّْٔبرقم  -كدمو بولو شرب

 (ِّٗ/ ّ) الضعيفة األحاديث سلسلةكضعف ىذه الزيادة االلباين ُب: 
 األحياف"  كلعل األقرب للسياؽ ما أثبتو كاهلل أعلم.ُب: أ: ( ُ)
 .(َُٔ/ ّ) ا٤بطالب أسُب ،(ُْ/ ٕ) الطالبْب ركضة، (ُْٔ/ ٕ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ِ)
 (.َِٔانظر: اإلعبلـ بقواطع اإلسبلـ )ص (ّ)
 )حينئذ(. : ب:)ح(، كُب  : أ :ُب( ْ)
 (ُْ/ ٕ) الطالبْب ركضةقاؿ النوكم: كُب الزنا نظر. انظر: ( ٓ)
 (ُْٔ/ ٕ) الوجيز شرح العزيز (ُْ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
كالطرباين ُب  .خيرجاه كدل اإلسناد، صحيح حديث. كقاؿ: ْْٖٔبرقم  (ُّٓ/ ّ) أخرجو ا٢باكم ُب مستدركو( ٕ)

 كمنبع الزكائد ٦بمع ."الصحيح رجاؿ كرجالو الطرباين، ركاهقاؿ ا٥بيثمي: " ِّّٔبرقم  -منقطع (ْْ/ ّ)الكبّب 
 (ٖٓ/ ٓ) الصحيحة األحاديث سلسلة، كحسنو األلباين. انظر: (ِِٕ/ ْ) الفوائد

/ ِ) الكربل ا٣بصائصكأيضا:   (ّٓ/ ٓ) القدير فيضذكره ُب فيض القدير حكاية عن ا١ببلؿ السيوطي. انظر: ( ٖ)
 (ُِٖ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غاية، (ّٖٖ
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. كقيل: ينتفع يومئذ (ُ)«جييء نوح عليو السبلـ كأمتو»: كرد ٗبا ُب الصحيح من قولو 
. كا٢بديث كرد منقطعا كمرسبل (ِ)األنساب، كىو أحسنباالنتساب إليو كال ينتفع بسائر 

. أم كدخوؿ من ليس ا٠بو (ّ)كمرفوعا، ككرد: أف من ٠بي أٞبدا أك ٧بمدا ال يدخل النار
 ىو جلي. [/أِٔذلك؛ ٤با  ]

. كأعطي جوامع الكلم، كالقرآف. كأكٌب (ٓ)ٖببلؼ سائر ا٢بكاـ. (ْ)كٙبل لو ا٥بدية مطلقا
. كُب (ٔ)اآليات األربع آخر سورة البقرة، كآية الكرسي، كالفاٙبة، من كنز ٙبت العرش

 (ٕ)حديث عند أيب نعيم ما يدؿ على أنو اختص أيضا با٤بفصل كا٢بواميم كالسبع /
 .(ٗ)أك٥با: البقرة كآخرىا األنفاؿ مع التوبة (ٖ)[الطواؿ]

                                                           

 أنذر أف قومو إذل نوحا أرسلنا إنا: }تعاذل اهلل قوؿ باب- األنبياء أحاديث كتاب (ُّْ/ ْ) أخرجو البخارم( ُ)
 ّّّٗبرقم  - السورة آخر إذل -[ُ: نوح  ]أليم عذاب يأتيهم أف قبل من قومك

 (ّٓ/ ٓ)انظر: فيض القدير ( ِ)
 . قاؿ ابن القيم: (ُٕٓ/ ُ)ا٢بديث موضوع ذكره ابن ا١بوزم كقاؿ: ال أصل لو. انظر ا٤بوضوعات البن ا١بوزم ( ّ)

 كاألعماؿ باإلدياف منها النجاة كإمنا كاأللقاب باأل٠باء منها جيار ال النار أف  دينو من معلـو ىو ٤با مناقض كىذا
 (ٕٓ: ص) ا٤بنيف ا٤بنار .الصا٢بة

عن عائشة  ا٥ببة ُب ا٤بكافأة باب- كتاب ا٥ببة كفضلها كالتحريض عليها (ُٕٓ/ ّ)صحيحو أخرج البخارم ُب ( ْ)
 ِٖٓٓبرقم  -«يقبل ا٥بدية كيثيب عليها كاف رسوؿ اهلل »رضي اهلل عنها، قالت: 

 (ِٖٔ: ص) الرسوؿ خصائص ُب السوؿ غايةانظر: ( ٓ)
قاؿ: " أربع آيات نزلن من كنز ٙبت العرش، دل  عن أيب أمامة، عن النيب  (ِّٓ/ ٖ) الكبّبُب ركل الطرباين  (6)

[ ، كآية ْينزؿ منهن شيء غّبىن: أـ الكتاب، فإنو يقوؿ: }كإنو ُب أـ الكتاب لدينا لعلي حكيم  ]الزخرؼ: 
 .كسورة البقرة، كالكوثر "الكرسي، 

 شيخ يركم عن اٍلقاسم أحاديث منكرة. كقاؿ أبو حاًب: .كفيو الوليد بن ٝبيل، قاؿ عنو أبو زرعة شيخ لْب ا٢بديث
 (ٖ/ ُّ) الرجاؿ أ٠باء ُب الكماؿ هتذيب، (ِْٖ/ ْ) اإلسبلـ تاريخانظر: 

 [بٕ]ب/ هناية( ٕ)
 ب.ُب:  : أكأثبتسقط من (  ٖ)
 . كا٢بديث ضعيف ألف فيو عثماف بن عطاء ا٣براساين (ٓٔ: ص) األصبهاين نعيم أليب النبوة دالئلانظر: ( ٗ)

 .(َِٗ/ ٔ) الرجاؿ ضعفاء ُب الكامل، (ُْٗ/ ْ) اإلسبلـ تاريخ . انظر:ضعيف: الدارقطِب كقاؿ. معْب اٍبن ضٌعفو
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على قلبو،  (ِ). ككاف يغاف(ُ)ككاف يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي كاليسقط عنو التكليف
مرتب على الغْب كما أفادتو . كاالستغفار (ّ)؛ كما ُب مسلمكيستغفر اهلل ُب اليـو مائة مرة

. كىو الغشا كا٤براد ىنا بو: غشاء يليق بكمالو، كىو حالة خشية كإعظاـ (ٓ()ْ)ركاية النسائي
 ٙبجب القلب عن أمور؛ ليجتمع على اهلل كيتفرغ لبلستغفار بو؛ شكرا كمبلزمة للعبودية.

الغْب أغيار. أم خبلفا ٤بن زعمو ظنا أنو : إنو غْب أنوار (ٔ)كمن ٍب قاؿ بعض العارفْب
 يسعى ُب إزالتو باالستغفار.

 .(ٖ)، ٍب داـك عليها كىو ٨بتص هبذه ا٤بداكمة(ٕ)كفاتتو سنة الظهر البعدية فقضاىا بعد العصر

                                                           

 (َِّ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبانظر: ( ُ)
 عارض لو عرض فإف تعاذل، باهلل مشغوال كاف أبدا قلبو ألف البشر، منو خيلو ال الذم السهو من يغشاه مايغاف: ( ِ)

 (َّْ/ ّ) كاألثر ا٢بديث غريب ُب النهاية ر.االستغفا إذل فزع، كمصا٢بهما كا٤بلة األمة أمور من يشغلو بشرم
كاالستغفار  كالتوبة كالدعاء الذكر كتاب  (َِٕٓ/ ْ)انظر: صحيح مسلم من حديث األغر ا٤بزين رضي اهلل عنو ( ّ)
 .َِِٕبرقم   -منو كاالستكثار االستغفار استحباب باب-
 كلو ا٢بديث، ُب عصره أىل إماـ كاف ا٢بافظ؛أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي النسائي،  :النسائي ( ْ)

كلد: ُب سنة ٟبس عشرة كمائتْب، ك٠بع من:  الناس عنو كأخذ تصانيفو، هبا كانتشرت ٗبصر كسكن السنن، كتاب
 توُب: سنة ثبلث كثبلث مائة. انظر:كخصائص علي، قتيبة، كإسحاؽ بن راىويو، كمن تصانيفو: السنن الكربل، 

 .(َٖ/ُ(، تقريب التهذيب )ُِٓ/ُْ) سّب أعبلـ النببلء ،(ٕٕ/ ُ) األعياف كفيات
 (ِّٓ: ص) للنسائي كالليلة اليـو عملانظر: ( ٓ)
 (ِّّ/ ِ) حكاية ىذا القوؿ. انظر: ا٤بواىب اللدنية اللدنية ا٤بواىب كما جاء ُب  الشاذذل ا٢بسن أبالعلو يقصد ( ٔ)
 يصليهما كاف اللتْب الركعتْب معرفة باب- كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا (ِٕٓ/ ُ) أخرج مسلم ُب صحيحو (ٕ)

سلمة، أنو سأؿ عائشة عن السجدتْب اللتْب كاف رسوؿ اهلل  أيب عن ّٖٓبرقم -العصر بعد كسلم عليو اهلل صلى النيب
كاف يصليهما قبل العصر، ٍب إنو شغل عنهما، أك نسيهما »عليو كسلم يصليهما بعد العصر، فقالت:  صلى اهلل

 «فصبلمها بعد العصر، ٍب أثبتهما، ككاف إذا صلى صبلة أثبتها

العصر، ٍب دخل بيٍب فصلى ركعتْب، فقلت: يا رسوؿ  عن أـ سلمة، قالت: صلى رسوؿ اهلل كركل ابن حباف  (8)
كنت أركعهما قبل العصر، فصليتهما  قدـ علي ماؿ، فشغلِب عن ركعتْب»اهلل، صليت صبلة دل تكن تصليها، فقاؿ: 

 (ّٕٕ/ ٔ) حباف ابن صحيح. «ال»، فقلت: يا رسوؿ اهلل، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قاؿ: « اآلف
 كسلم، عليو اهلل صلى النيب عن عنها مرة تركيو كانت ٍب سلمة، أـ عن ٞبلتو كعائشةعلى ىذه الزيادة:"األلباين  علق

 أنو كسلم عليو اهلل صلى النيب عن ٙبكي ككانت عليهما، كسلم عليو اهلل صلى النيب مداكمة ترل ككانت أخرل، كترسلو
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؛ لعصمتو من الشيطاف ال (ُ)ةعلى غّب صورتو ا٤بعركف [/بِٔكرؤيتو ُب النـو حق، كلو ]
. (ِ)«فإف الشيطاف ال يتمثل يب»يتمثل بو، أك بشي ٩با ينسب إليو، كما اقتضاه عمـو قولو: 

أرل ُب كل ، فإين من رآين ُب ا٤بناـ فقد رآين»كبو يعتضد ا٣برب الوارد كإف كاف ضعيفا: 
 .(ْ)«(ّ)صورة

رٞبو اهلل تعاذل ٩با ظاىره اشَباط  (ٓ)كما صح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما كابن سّبين
. قيل: الٍب قبض عليها، ينبغي تأكيلو بأف ذلك شرط ُب كماؿ الرؤية (ٔ)رؤيتو على صورتو

 دكف أصلها.

                                                                                                                                                                      

 بعد عندم ركعتْب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ترؾ ما: " كقالت".  أثبتها صبلة صلى إذا ككاف: " قالت أثبتهما،
 أمتو، على يثقل أف ٨بافة ا٤بسجد ُب يصليهما كال نسائو بيوت ُب يصليهما كاف"  أنو تركم ككانت ،" قط العصر
 األحاديث سلسلة "ال إذل أصل القضاء بإثباهتما اختصاصو إذل تشّب األخبار فهذه"  عنهم خفف ما حيب ككاف

 (ّّٓ/ ِ) الضعيفة

 صلى النيب رأل أنو رجل عليو قص إذا بسند صحيح عن ابن سّبين أنو (ّْٖ/ ُِ)ركل ابن حجر ُب الفتح ( ُ)
ذلك عن ابن عباس ، كذكر مايؤيد تره دل قاؿ يعرفها ال صفة لو كصف فإف رأيتو الذم رل صف قاؿ كسلم عليو اهلل

 بسند جيد. 
 بأ٠باء ٠بى من باب- األدب كتاب (ّْ/ ٖ)متفق عليو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عند البخارم ( ِ)

 فقد ا٤بناـ ُب رآين من كالسبلـ الصبلة عليو النيب قوؿ باب- الرؤيا كتاب( ُٕٕٓ/ ْ) ، كمسلمُٕٗٔبرقم  -األنبياء
 ِِٔٔبرقم   -رآين
 ُب: ب: صعدة.(  ّ)
 صاحل سنده ُبكقاؿ: "عن ابن أيب عاصم  (ّْٖ/ ُِ) البارم فتح ُب  ابن حجر كنقلو دل أقف على من أخرجو( ْ)

  ".االختبلط بعد منو ٠بع من ركاية من كىو الختبلطو ضعيف كىو التوأمة موذل
كاف أبوه عبدا ألنس بن مالك، رضي اهلل عنو، كاتبو على أربعْب   ،، أبو بكرالبصرم٧بمد بن سّبين  :ابن سّبين (ٓ)

ن أيب ببن ثابت، كا٢بسن بن علي ألف درىم، كقيل عشرين ألفا، كأدل ا٤بكاتبة، ركل عن مواله أنس بن مالك، كزيد 
توُب: سنة الرؤيا،  تعبّب ُب الطوذل ليدا لو ، ككانتكىو أحد الفقهاء من أىل البصرة، كا٤بذكور بالورع ُب كقتو ،طالب

 (،َٔٔ/ْسّب أعبلـ النببلء)، (ُِٖ/ ْ) األعياف كفياتعشر كمائة. انظر: 

 انظر: فتح البارم ا٤برجع السابق( ٔ)
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م؛ لكماؿو تارة كلنقصو أخرل. كبكونو كالشمس نعم تغيّب الصورة يدؿ على تغيّب حاؿ الرأ
ُب اإلشراؽ على العادل بأسره، جاز أف يراه كثّبكف ُب آف كاحد من أمكنة متباعدة، كال 

 ؛  لعدـ ضبط النائم، ال لشكو ُب الرؤية.(ُ)يعمل هبا ُب األحكاـ

كصحت من  ، كصرح بو غّبه، (ِ)كرؤيتو يقظة جائز، بل كاقعة، كما يؤخذ من كبلـ الغزارل 
-كثّب من أكلياء اهلل تعاذل، كا٤بنًكري ذلك يلزمو إنكار كرامات األكلياًء، كىال يلـز على ذلك 

خركجيوي من قربه الشريف، كىخلوه عنو، كىال كوف الرائي صحابينا، كىالى غّب  -خبلفا ٤بن زعمو
فتزكؿ  [/إِٔذلك من الشبو الواىية؛ ألف من كراماهتم أيضا رفع ا٢بجب عن أبصارىم ]

 .(ّ)حٌب يركه ُب قربه الشريف على حىالو. كشرط الصحبة: رؤيتو قبل كفاتو؛ ألهنا أًبُّ كىأٍعلى

                                                           

 (ُُٓ/ ُ) مسلم على النوكم شرحانظر: ( ُ)
 (ِٖٔ/ ٓ) مسلم على السيوطي شرح، (َْ/ ّ) الدين علـو إحياءانظر: ( ِ)
 :قلت، اليقظة ُب ذلك بعد رأكه ٍب ا٤بناـ ُب  النيب رأكا أهنم الصا٢بْب من ٝباعة عن كنقل قاؿ ابن حجر: " (ّ)

 ٝبعا أف عليو كيعكر القيامة يـو إذل الصحبة بقاء كألمكن صحابة ىؤالء لكاف ظاىره على ٞبل كلو جدا مشكل كىذا
 من على القرطيب إنكار اشتد كقد يتخلف ال الصادؽ كخرب اليقظة ُب رآه أنو منهم كاحد يذكر دل ٍب ا٤بناـ ُب رأكه ٝبا
  (ّٖٓ/ ُِ) حجر البن البارم فتح". انظر اليقظة ُب كذلك يراىا ٍب حقيقتو رأل فقد ا٤بناـ ُب رآه من قاؿ

 عليو اهلل صلى -موتو بعد اليقظة َب -كسلم عليو اهلل صلى -رؤيتو كأماكنقل القسطبلين عن السخاكم أنو قاؿ: "
 عليو اهلل صلى -عليو فاطمة حزف اشتد كقد .بعدىم من عن كال الصحابة، من أحد عن ذلك إلينا يصل دل: كسلم
 َب رؤيتو عنها ينقل كدل الشريف، لضرحيو ٦باكر كبيتها -الصحيح على -أشهر بستة بعده كمدا ماتت حٌب -كسلم
 (ُّٕ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب ".عنو اتأخرهت الٌب ا٤بدة
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ا(ِ)، كقيل: كفر(ُ)كالكذب عليو عمدا كبّبة . (ّ)، كقيل: ال تقبل من فاعلو توبة دائمن
من سن سنة ». نعم إٍب العمل ٗبا كذب بو مستمر عليو؛ ٣برب: (ْ)كىالصحيح خبلفو

 .(ٓ)«سيئة

 .(ٕ()ٔ)كنبع ا٤باء الطهور من بْب أصابعو

 ؛ ليظهر أنو إماـ الكل ُب الدنيا كاآلخرة.(ٖ)كصلى باألنبياء ليلة اإلسراء

                                                           

 «من تعمد علي كذبا، فليتبوأ مقعده من النار»قاؿ:  أف النيب  أنسيشهد لذلك ما ُب صحيح البخارم عن  (ُ)
 .َُٖبرقم  -كسلم عليو اهلل صلى النيب على كذب من إٍب باب- العلم كتاب (ّّ/ ُ) البخارم صحيح

 (ُٕ/ ٕ) الطالبْبركضة ، (ْٖ/ ُٖ) هناية ا٤بطلب ٧بمد ا١بويِب. انظر: لعلو يقصد أبا( ِ)
من  بكر الصّبُب الشافعي ، كأيببكر ا٢بميدم شيخ البخارم. أٞبد بن حنبل كأيبلعلو يقصد ما نقل عن اإلماـ ( 3)

 (ٗٔ/ ُ) مسلم على النوكم شرح، (ُُٔ: ص) الصبلح ابن مقدمةأنو ال تقبل ركايتو كلو حسنت توبتو. انظر: 

 أسُب، (ُٕ/ ٕ) الطالبْب ركضة، (ٖٔ/ ُ) مسلم على النوكم شرح، (َِِ/ ُ) حجر البن البارم فتحانظر: ( ْ)
 .(َُٔ/ ّ) ا٤بطالب

كابن الرفعة  القفاؿ ا٤بركزمك الصّبُب القاضي أبو الطيب ك  الطربم كابن السمعاينقاؿ الزركشي: ٝبهور األصحاب منهم 
 قولو كىوُب ا٤بطلب على أنو ال تقبل ركايتو أبدا، كحكاه أيضا ا٣بطيب عن ا٢بميدم كقاؿ إنو ا٢بق فإف الدليل يعضده 

 للزركشي الصبلح ابن مقدمة على النكت". انظر )بتصرؼ يسّب(: أحد على ككذب ليس علي كذبا إف (ّ /
َْٓ) 

من سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة، فعمل هبا : »قاؿ أخرج مسلم ُب صحيحو عن جرير بن عبداهلل أف رسوؿ اهلل  (ٓ)
بعده، كتب لو مثل أجر من عمل هبا، كال ينقص من أجورىم شيء، كمن سن ُب اإلسبلـ سنة سيئة، فعمل هبا بعده،  

باب من سن سنة حسنة  -( كتاب العلمَِٗٓ/ ْ) «كتب عليو مثل كزر من عمل هبا، كال ينقص من أكزارىم شيء
 َُُٕبرقم   -ضبللةأك سيئة كمن دعا إذل ىدل أك 

 أصحابو ، كما أثبتيو من: ب: لعلو األقرب للمعُب. كاهلل أعلم.: : أُب(  ٔ)

 من ضوءباب الو – الوضوء كتاب (ُٓ/ ُ)متفق عليو من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو،  عند البخارم ( ٕ)
 ِِٕٗبرقم  -كسلم عليو اهلل صلى النيب معجزات ُب باب-الفضائل كتاب (ُّٖٕ/ ْ)كمسلم  ََِبرقم  -ورالت
 .(ْٖٔ/ ْ)ا٢باكم ك  (ُٓ/ٓ) همسندكالبزار ُب  ،(ٗٔ/ َُ) الكبّب ُبأخرجو الطرباين ( ٖ)
بذاؾ". كقاؿ حيٓب بن  أبو ٞبزة األعور ضعيف قاؿ عنو أٞبد بن حنبل: " مَبكؾ ا٢بديث". كقاؿ البخارم :"ليسفيو ك 

 (ِّٗ/ ِٗ) الرجاؿ أ٠باء ُب الكماؿ هتذيب ". انظر: حديثو يكتب ال بشيءو، ليسمعْب: "
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، (ُ)فيستدركو ٖببلؼ سىائر األنبياء، قيل: كالنسيىافكىديتنع عليو ا٣بطأ؛ إذ ليس بعده نيب 
. كيبلغو سبلـ الناس (ِ)كىيتجو امتناعو من غّب أف يذكر بو. كيشهد ٥بم باألداء يـو القيامة

 .(ّ)بعد موتو

 .(ْ)كإذا مشى ُب مشس أك قمر ال يظهر لو ظل؛ ألنو صار كلو نورا

                                                           

 (َُٕ/ ّ) ا٤بطالب أسُب، (ّْٖ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر: ( ُ)
كحي قلت: أما ا٣بطأ ُب التبليغ عن اهلل تعاذل فهو معصـو عنو كما قاؿ تعاذل: )كما ينطق عن ا٥بول إف ىو إال 

ذلك، كأيضا ُب أمور الدنيا   قد حيصل منو ا٣بطأ، كما ُب أسرل بدر كعتاب القرآف لو يوضح يوحى(، كأما اجتهاده 
النخل، يقولوف  ا٤بدينة، كىم يأبركف رافع بن خديج، قاؿ: قدـ نيب اهلل كما جاء ُب صحيح مسلم من حديث 

فَبكوه، فنفضت أك « لعلكم لو دل تفعلوا كاف خّبا»قالوا: كنا نصنعو، قاؿ: « ما تصنعوف؟»يلقحوف النخل، فقاؿ: 
إمنا أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذكا بو، كإذا أمرتكم بشيء من »فنقصت، قاؿ فذكركا ذلك لو فقاؿ: 

 عليو اهلل صلى ذكره ما دكف شرعا، قالو ما امتثاؿ كجوب باب- الفضائل كتاب (ُّٖٓ/ ْ)".  رأيي، فإمنا أنا بشر
 .ِِّٔبرقم  -الرأم سبيل على الدنيا، معايش من كسلم

 َُْبرقم  -كاف حيث القبلة ٫بو التوجو باب- الصبلة كتاب (ٖٖ/ ُ)كُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو عند البخارم 
عن كاللفظ لو  ِٕٓبرقم   -لو كالسجود الصبلة ُب السهو باب-ة كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبل (َِْ/ ُ)كمسلم 

قالوا: صليت « كما ذاؾ؟»، فقلنا: يا رسوؿ اهلل أزيد ُب الصبلة، قاؿ: «ٟبسا صلى بنا رسوؿ اهلل »عبد اهلل، قاؿ: 
 اذل أعلم". كاهلل تعٍب سجد سجدٌب السهو« إمنا أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكركف كأنسى كما تنسوف»ٟبسا، قاؿ: 

 أسُب، (ْْٔ/ ُ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب، (َُّ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر:  (ِ)
 (َُٕ/ ّ) ا٤بطالب

 عن َُْٕبرقم  -ا١بمعة كليلة ا١بمعة يـو فضل باب-كتاب الصبلة (ِٕٓ/ ُ) داكد أيب سننكما جاء ُب ( ّ)
 النفخة، كفيو قبض، كفيو آدـ، خلق فيو ا١بمعة، يـو أيامكم أفضل من إف: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أكس، بن أكس
 تعرض ككيف اهلل، رسوؿ يا: قالوا: قاؿ «علي معركضة صبلتكم فإف فيو، الصبلة من علي فأكثركا الصعقة، كفيو

كأخرجو . «األنبياء أجساد األرض على حـر كجل عز اهلل إف: »فقاؿ ؟- بليت: يقولوف - أرمت كقد عليك صبلتنا
 حديث ىذاقاؿ: "ا٢باكم ك ك  ،ُُِٔٔبرقم ، (ْٖ/ ِٔ) ، كأٞبدُٖٕٔ، كالنسائي رقم َُٖٓبرقم  ماجو ابن ايضا

  (ُِْ/ ْ) األـ - داكد أيب صحيح. كصححو األلباين ُب : (ُّْ/ ُ) ".خيرجاه كدل البخارم، شرط على صحيح
 با٤بنح اللدنية ا٤بواىب، (َُٕ/ ّ) ا٤بطالب أسُب ،(ُِّ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر:  (ْ)

 (ّٖٔ/ ُ) ا٤بصطفى حقوؽ بتعريف الشفا ،(ٖٓ/ ِ) احملمدية
 عبد عن كذاب كضاع كىو قيس بن الرٞبن عبد طريق من األصوؿ نوادر ُب الَبمذم ا٢بكيم كأخرجقاؿ السيوطي: "

 أثر كال قمر كال مشس ُب ظل لو يرل يكن دل - - اهلل رسوؿ أف ذكواف عن ٦بهوؿ كىو الرائد بن اهلل عبد بن ا٤بلك
 (ِْ: ص) الشفا أحاديث ٚبريج ُب الصفا مناىل ".حاجة قضاء
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فإف  (ِ)، كُب ذكرمها ]نظر[(ُ)معصـو كال يقع منو اإليبلء كالظهار؛ ألهنما حراماف، كىو
أجيب بأف ىذين ٩با اختص هبما على سائر أمتو دكف األنبياء، قلنا: كل حراـ، كذلك 
ا٤بخصص ٥بذين بالذكر. كنقل الفخر الرازم أنو ال يقع عليو الذباب، كال ديص دمو 

 .(ْ). كغّبه: أف ثيابو ال تقمل كتفليتو ٥با حيتمل أف كسخ(ّ)البعوض

؛ للخرب (ٔ)كغّبه: أنو كاف أبيض اإلبط، غّب متغّب اللوف [/بِٕ] (ٓ)وم كالطربمكاإلسن
 (ٕ)«كاف يرفع يديو ُب االستسقاء حٌب يرل بياض إبطيو»الصحيح: 

 ، كأطاؿ فيو ٗبا صح:(ٖ)لكن رده الزركشي، ككذا أبو زرعو

                                                           

 (َُٕ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ُ)
 لعلو األقرب للصواب كاهلل أعلمب: يظهر" كما أثبتو من :  ُب:أ .(  ِ)
 ،.(َُٖ/ ٔ) ا٤بنهاج شرح إذل احملتاج هناية (ُٗ/ ْ) البهية الغرر :-النقل عنو–انظر ( ّ)
 دل أقف على من ذكره.( ْ)
أٞبد بن عبد اهلل بن ٧بمد بن أيب بكر بن ٧بمد بن إبراىيم ا٢بافظ أبو العباس ٧بب الدين الطربم ٍب  الطربم: (ٓ)

ا٤بكي كاف شيخ الشافعية ك٧بدث ا٢بجاز، صنف التصانيف ا١بيدة منها ُب ا٢بديث األحكاـ الكتاب ا٤بشهور ا٤ببسوط 
على  ؿ على فضل كبّب كلو ٨بتصر ُب ا٢بديث أيضا رتبو على أبواب التنبيو كلو كتاب ُب فضل مكة حافل كلو شرحد

 ،(ُٖ/ ٖ) للسبكي الكربل الشافعية طبقات سنة أربع كتسعْب كستمائة. انظر: توُب، التنبيو مبسوط فيو علم كثّب
 (ُّٔ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

 (َُٕ/ ُ) الكربل ا٣بصائص (ِّْ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىبالنقل عنهما: -انظر( ٔ)
 ُب يده اإلماـ رفع باب- ( أبواب االستسقاءِّ/ ِ) عند البخارم متفق عليو من حديث أنس بن مالك ( ٕ)

 -االستسقاء ُب بالدعاء اليدين رفع باب- كتاب صبلة االستسقاء (ُِٔ/ ِ)، كمسلم َُُّبرقم  -االستسقاء
 .ٖٓٗ برقم
ككاف رجبل رئيسا يقاؿ إنو الذل ، ٧بمد بن عثماف بن إبراىيم بن زرعة الثقفى، كذل قضاء دمشق كمصر :أبو زرعو (ٖ)

. توَب: سنة اثنتْب كثبلٜبائة. انظر: ينارأدخل مذىب الشافعى إذل دمشق كإنو كاف يهب ٤بن حيفظ ٨بتصر ا٤بزىن مائة د
 (.َُُ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )ُٔٗ/ّ(، طبقات الشافعية الكربل)ُِّ/ُْلنببلء)سّب أعبلـ ا
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كىي: بياض ليس بالناصع. يدؿ على أف لو  (ُ)«كنت أنظر إذل عفرة إبطيو إذا سجد»
شعرنا، كأف آثاره ىي ا٤بوجبة للعفرة، كإف كانت إذا استقصيت بقي ا٤بكاف أبيض. نعم دل 

 .(ِ)ب من ا٤بسكيكن لو رحية كريهة، بل كاف عىرقيوي أطي

: جواز اإلقساـ على اهلل بو دكف غّبه من كزعم ابن عبد السبلـ أف من خصائصو 
 .(ّ)الكمل

قيل: كاختص بسن الغسل كالتطيب لقراءة حديثو، كعدـ رفع األصوات عنده كما ُب 
. كأف قارئو ال يقـو ألحد، كفيو نظر؛ ٤با يعلم ٩با يأٌب: أنو حيث ندب القياـ، (ٓ()ْ)حياتو

 فبل فرؽ بْب قارئ القرآف كا٢بديث كغّبمها.

                                                           

 باب- فيها كالسنة الصبلة، إقامة كتاب (ِْٖ/ ُ)، كابن ماجو َُِْٔ برقم  (ِّٖ/ ِٔ) أخرجو أٞبد( ُ)
 (ُِّ/ ِ) كالنسائي، ِْٕبرقم  -السجود ُب التجاُب ُب جاء ما باب- (ِٔ/ ِ) كالَبمذم  ُٖٖبرقم -السجود

كقاؿ صحيح. ككافقو الذىيب. قاؿ االلباين:   ِٖٓبرقم (َّٓ/ ُ)  ، كا٢باكمَُُٖبرقم  -السجود صفة باب-
 ٦بمع ُب ا٥بيثمي كصححو(. ْٕٗ/ ِ) النيب صبلة صفة أصل . انظر:ثقات كلهم رجالو فإف قاال؛ كما كىو

 "(ُِٓ/ ِ) الفوائد كمنبع الزكائد
أنس بن مالك، قاؿ: دخل علينا النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ عندنا، فعرؽ،  صحيحو عنأخرج مسلم ُب ( ِ)

يا أـ سليم ما ىذا »كجاءت أمي بقاركرة، فجعلت تسلت العرؽ فيها، فاستيقظ النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: 
 باب -تاب الفضائلك (ُُٖٓ/ ْ) ".قالت: ىذا عرقك ٪بعلو ُب طيبنا، كىو من أطيب الطيب« الذم تصنعْب؟

 ُِّّبرقم  -بو كالتربؾ كسلم عليو اهلل صلى النيب عرؽ طيب
 (َِ: ص)  الرسوؿ تفضيل ُب السوؿ منيةانظر: ( ّ)
 بقولو : "كعدـ رفع األصوات عنده كما ُب حياتو". سقط من: (  ْ)
 (ِّّ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذجانظر: ( ٓ)

 حاؿ كاف كما الـز كتعظيمو كتوقّبه موتو بعد كسلم عليو اهلل صلى النيب حرمة أف كاعلم قاؿ القاضي عياض: "
 كتعظيم كعَبتو، آلو كمعاملة كسّبتو، ا٠بو ك٠باع كسنتو، حديثو كذكر كسلم، عليو اهلل صلى ذكره عند كذلك.. حياتو
 كحرمتو ميتا - - النيب حرمةكقاؿ ابن العريب: " (ُٗ/ ِ) ا٤بصطفى حقوؽ بتعريف الشفا". كصحابتو بيتو أىل
 (ُْٔ/ ْ) القرآف أحكاـ".  لفظو؛ من ا٤بسموع كبلمو مثل الرفعة ُب موتو بعد ا٤بأثور ككبلمو حيا،
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كأف أصحابو رضي اهلل عنهم كلهم  (ُ)كأف شرؼ صحبتو تناؿ بلحظة، ٖببلؼ صحبة غّبه.
عدكؿ، مع ما ظهر منهم من اآلثار ا٢بميدة، الٍب دل حيفظ ما يضاىي بعضها عن غّبىم من 

 .(ِ)األمم

، (ّ)فعثماف /أ[ِٖ]قطعنا إٝباعا، كأفضلهم: أبو بكر رضي اهلل عنو كعنهم أٝبعْب، فعمر 
. ك٧ببتهم من حيث الدين تكوف على ىذا الَبتيب، كال يضر (ْ)فعلي، ظنا عند ا١بمهور
 .(ٓ)تفاكهتا ألمر خارج، كقرابة

ُب مرضو . كأرسل لو جربيل عليو السبلـ ثبلثة أياـ (ٔ)؛ ٤بضاعفة األجرككاف يوعك كرجلْب
 .(ٕ)يسألو عن حالو

                                                           

 (ْٖٔ/ ِ) الكربل ٣بصائصانظر: ا (ُ)
: ص) الصبلح ابن مقدمة، (ِٗ: ص) للنوكم كالتيسّب التقريب، (ِِ/ ُ) الصحابة ٛبييز ُب اإلصابةانظر:  (ِ)

 (ْٕٔ/ ِ) النواكم تقريب شرح ُب الراكم تدريب، (ُِِ
بن عفاف بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ ابن قصي القرشي األموم، كلد ُب السنة  عثماف (ّ)

ذك النورين، كأمّب ا٤بؤمنْب، أسلم ُب أكؿ اإلسبلـ، دعاه أبو بكر إذل اإلسبلـ فأسلم، ككاف يقوؿ: ، السادسة بعد الفيل
(، أسد الغابة ُب َُّٕ/ّكتوُب: سنة ٟبس كثبلثْب. االستيعاب ُب معرفة األصحاب ) ، لرابع أربعة ُب اإلسبلـإين 

 (ّٕٕ/ْ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٖٕٓ/ ّمعرفة الصحابة )

 ورٝبه قوؿ ىذا علي، ٍب عثماف، ٍب السنة، أىل بإٝباع عمر ٍب بكر، أبو االطبلؽ على أفضلهمقاؿ النوكم: "( ْ)
 (ّٗ: ص) كالتيسّب التقريب "السنة أىل
 زيادة "أك إحساف". ب:ُب: (  ٓ)
كىو يوعك، فقلت: يا رسوؿ اهلل،  عن عبد اهلل، قاؿ: دخلت على رسوؿ اهلل ُب صحيح البخارم  ءكما جا  (ٔ)

قلت: ذلك أف لك أجرين؟ قاؿ: « أجل، إين أكعك كما يوعك رجبلف منكم»إنك لتوعك كعكا شديدا؟ قاؿ: 
أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبو أذل، شوكة فما فوقها، إال كفر اهلل هبا سيئاتو، كما ٙبط الشجرة »

 .ْٖٔٓبرقم  -فاألمثل األمثل ٍب األنبياء، ببلء الناس أشد: ابب- ( كتاب ا٤برضىُُٓ/ ٕ) البخارم صحيح«كرقها
 القاسم ٕباؿ ضعف إسناده كُب مرسل ا٢بديث كىذاقاؿ ابن كثّب: "  (ِٕٔ/ ٕ)البيهقي ُب دالئل النبوة  وأخرج( 7)

كقاؿ األلباين: . (ِٕٕ/ ٓ) كالنهاية البداية ".آخركف بالكلية كتركو األئمة ، من كاحد غّب ضعفو قد فإنو ىذا العمرم
 (ِْٔ/ ُُ) الضعيفة األحاديث إرسالو سلسلة على جدان  ضعيف إسناد كىذا"
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، كفرش لو قطيفة ُب (ِ)، كترؾ ببل دفن ثبلثة أياـ(ُ)كصلوا عليو أفواجنا أفواجنا بغّب إماـ
 .(ٓ)كككل بقربه ملك أك مبلئكة يبلغونو صبلة ا٤بصلْب عليو كسبلمهم (ْ)،/(ّ)٢بده

 .(ٔ)كتعرض عليو أعما٥بم؛ ليستغفر ٥بم

 ، كذلك حقيقة فيهما.(ٕ)كمنربه على حوضو. كما بْب قربه كمنربه ركضة من رياض ا١بنة

                                                           

عن أيب عسيب، أك أيب عسيم، قاؿ هبز: إنو كرد ا٢بديث من طرؽ عدة لعل أصحها ما ُب مسند اإلماـ أٞبد  (ُ)
"، قاؿ: " فكانوا يدخلوف من  قالوا: كيف نصلي عليو؟ قاؿ: " ادخلوا أرساال أرساال ،شهد الصبلة على رسوؿ اهلل 

 كرجالو. قاؿ عنو ا٥بيثمي: "َِٕٔٔبرقم  (ّٓٔ/ ّْ)..." ىذا الباب فيصلوف عليو، ٍب خيرجوف من الباب اآلخر
  (ّٕ/ ٗ) الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع ."الصحيح رجاؿ

 البداية". األربعاء ليلة كدفن االثنْب يـو توُب السبلـ عليو انو من أسلفناه ما ا١بمهور عن كا٤بشهورقاؿ ابن كثّب: " (ِ)
 (ُِٕ/ ٓ) كالنهاية

 (ٓٔٔ/ ِ). «قطيفة ٞبراء جعل ُب قرب رسوؿ اهلل »عن ابن عباس، قاؿ: أخرج مسلم ُب صحيحو عن  (ّ)
 .ٕٔٗبرقم -باب جعل القطيفة ُب القرب-كتاب ا١بنائز

 [أٖ]ب/ هناية( ْ)
 رل قاؿ: ٞبّبم بن مرافعن ع (ُْٔ/ ٔ)، كالبخارم ُب تارخيو ُِْٓبرقم  (ِٓٓ/ ْ) أخرج البزار ُب مسنده( ٓ)

 عمراف،كقاؿ: ك  ".قربم على قائم ا٣ببلئق أ٠باع ملكا أعطى اهلل إف:  النيب رل قاؿ عنهما اهلل رضى ياسر بن عمار
 قاؿ. عمراف ا٠بو ا٢بمّبم كابن ضعيف، ضمضم بن كنعيم، ركاه البزار، كفيو ابن ا٢بمّبم قاؿ ا٥بيثمي: " .عليو يتابع ال

 (ُِٔ/ َُ) الزكائد ٦بمعانظر:  ". حديثو على يتابع ال: البخارم
إف هلل مبلئكة سياحْب يبلغوين عن : »قاؿ: قاؿ عن عبداهلل  ُِٓٗبرقم (َّٖ/ ٓ)أخرج البزار ُب مسنده  (ٔ)

ككفاٌب خّب لكم تعرض علي  حياٌب خّب لكم ٙبدثوف ك٫بدث لكم،»: . قاؿ كقاؿ رسوؿ اهلل «أمٍب السبلـ
 .«أعمالكم، فما رأيت من خّب ٞبدت اهلل عليو، كما رأيت من شر استغفرت اهلل لكم

".. ذكره ا٥بيثمي كقاؿ: كىذا ا٢بديث آخره ال نعلمو يركل عن عبد اهلل إال من ىذا الوجو هبذا اإلسنادٍب قاؿ البزار: " 
 . (ِْ/ ٗ) ."الصحيح رجاؿ كرجالو البزار، ركاه"

 الطبقات، (ُْ: ص)". ا٤بدلسْب طبقاتكعبداجمليد صدكؽ خيطئ نسب إذل اإلرجاء كما قاؿ ابن حجر كغّبه. انظر: 
 (ََٓ/ ٓ) الكربل

ما بْب بيٍب »قاؿ:  النيب  تفق عليو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أفا٤ب بْب بيتو كمنربه كما جاء ُب ا٢بديث (7)
 مكة مسجد ُب الصبلة فضل كتاب (ُٔ/ ِ) . عند البخارم«كمنربم على حوضيكمنربم ركضة من رياض ا١بنة، 

باب ما بْب القرب كا٤بنرب  - ( كتاب ا٢بجََُُ/ ِ)، كمسلم ُُٔٗبرقم  -كا٤بنرب القرب بْب ما فضل باب-كا٤بدينة
 .َُّٗبرقم -ركضة من رياض ا١بنة
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، كالعمى، (ْ)، كالتثاكب(ّ)، كاالحتبلـ(ِ)، كال ا١بنوف(ُ)جيوز الذنب كلو صغّبة سهونا كال
. (ٕ): ٢بظة أك ٢بظتْب(ٔ)كالشيخ أبو حامد (ٓ)على نيب، ٖببلؼ اإلغماء، قاؿ الداركي

                                                           

 علماء أكثر قوؿ ىو الصغائر دكف الكبائر عن معصوموف األنبياء بأف القوؿ فإفقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: " (ُ)
 السلف عن ينقل دل بل كالفقهاء كا٢بديث التفسّب أىل أكثرك  الكبلـ أىل أكثر قوؿ إنو حٌب الطوائف كٝبيع اإلسبلـ
 معصومْب غّب أهنم العلماء ٝبهور عن ينقل ما كعامة  .القوؿ ىذا يوافق ما إال كتابعيهم كالتابعْب كالصحابة كاألئمة
 القوؿ األمة طوائف من عنهم نقل من كأكؿ ٕباؿ تقع ال إهنا يقولوف كال عليها يقركف كال الصغائر على اإلقرار عن

 كالسهو النسياف سبيل على يقع ما حٌب بالعصمة يقولوف فإهنم الرافضة: لذلك قوال كأعظمهم مطلقا بالعصمة
 .(َِّ -ُّٗ/ْ) الفتاكل ٦بموعانظر:  ".كالتأكيل

 (.ّْٓ/ِ، األنوار ألعماؿ األبرار )(ُْٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائصانظر: ( ِ)
 (ِِٓ/ ُُ) « ما احتلم نيب قط إمنا االحتبلـ من الشيطاف»قاؿ: رضي اهلل عنهما  عباس ابن نع الطرباين خرجأ (ّ)
 ، (ِٕٔ/ ُ) دالزكائ ٦بمع ُبا٥بيثمي  ضعفو. ُُْٔٓربقم ط
حيٓب بن عبيد اهلل بن قزعة، عن أبيو، ٠بع  عن  مرسبلا حديثَّٓٓبرقم  (ِٓٗ/ ٖ)أخرج البخارم ُب تارخيو  (4)

قاؿ ابن .، ِٖٕٗبرقم  (ُٖٖ/ ِ) ابن أيب شيبة٫بوه عند . ك   مسلمة بن عبد ا٤بلك، ، قاؿ: ما تثاكب نيب قط.
 تثاءب ما قاؿ األصم بن يزيد مرسل من التاريخ ُب كالبخارم شيبة أيب بن أخرجو ما النبوية ا٣بصائص كمن حجر: "

 بعض أدرؾ كمسلمة قط نيب تثاءب ما قاؿ مركاف بن ا٤بلك عبد بن مسلمة طريق من ا٣بطايب كأخرج قط  النيب
 (ُّٔ/ َُ) حجر البن البارم فتح ".الشيطاف من التثاؤب أف ثبت ما ذلك كيؤيد صدكؽ كىو الصحابة

 ، كقاؿأبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد العزيز الداركي،. تفقو على أىب إسحاؽ ا٤بركزل الداركي (ٓ)
 أبو الشيخ تفقو كعليو ببغداد إليو التدريس كانتهى ا٤بركزل إسحاؽ أىب على تفقو ٧بصبل فقيها كاف إسحاؽ أبو الشيخ
. توُب: سنة اآلفاؽ أىل من كغّبىم بغداد شيوخ عامة عنو خذكأ ا٤برزباف بن ا٢بسْب أىب موت بعد اإلسفرايُب حامد

(، طبقات َّّ/ّ(، طبقات الشافعية الكربل)َْْ/ُٟٔبس كسبعْب كثبلث مائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)
 (ُُْ/ُالشافعية البن قاضي شهبة )

 الشافعية شيخ اإلسفراييِب طاىر أيب بن حامد أبو اإلماـ الشيخ أٞبد بن ٧بمد بن : أٞبدأبو حامداإلسفراييِب  (ٔ)
كأخذ عنو الفقهاء كاألئمة ببغداد كشرح ، تفقو على الشيخْب ابن ا٤برزباف كالداركي حٌب صار أحد أئمة كقتو ،بالعراؽ

ا٤بختصر ُب تعليقو الٍب ىي ُب ٟبسْب ٦بلدا ذكر فيها خبلؼ العلماء كأقوا٥بم كمآخذىم كمناظراهتم حٌب كاف يقاؿ لو 
وُب سنة ، تالثاين كلو كتاب ُب أصوؿ الفقو قاؿ الشيخ أبو إسحاؽ انتهت إليو رئاسة الدين كالدنيا ببغدادالشافعي 

 (ُِٕ/ ُ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ُٔ/ ْ) للسبكي الكربل الشافعية . انظر: طبقاتست كأربعمائة
 تعليقو، ُب حامد أبو الشيخ ذكره فيما الزمن، طويلال اإلغماء كال ا١بنوف األنبياء على جيوز كالقاؿ السيوطي: " (ٕ)

 .(َُِ: ص) ا٢ببيب خصائص ُب اللبيب أمنوذج ."الركضة حواش" ُب البلقيِب بو كجـز
كقاؿ اإلسنوم: "كا١بواز ُب اإلغماء مشركط بكونو ُب ٢بظو أك ٢بظتْب كذا ُب حفظي قدديا عن "تعليقو" القاضي 

 (ُٕ/ٕمن غّب ٨بالفة. ا٤بهمات ) حسْب عن الداركي
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كغّبه. كا٤براد بو كما قالو السبكي: سَب ا٢بواس الظاىرة دكف القلب؛  (ُ)كاعتمده البلقيِب
. كال تأكل األرض ٢بم نيب صلى اهلل (ِ)ألنو إذا عصم عن النـو فعن اإلغماء كلو ٢بظة أكذل

منو  /ب[ِٖ]كقد ذكرت  . كاستيعاب ىذا النوع يضيق عنو نطاؽ ا٢بصر،(ّ)عليهم كسلم
 ما تيسر من غّب التزاـ صحة سند كثّب منو.

                                                           

رسبلف بن نصّب بن صاحل الكناين، العسقبلين األصل، ٍب البلقيِب ا٤بصرم الشافعٌي، أبو حفص، البلقيِب عمر بن  (ُ)
، اشتغل بالتدريس حضر عند الشيخ تقي الدين السبكي كٕبث معو ُب الفقو،  سراج الدين: ٦بتهد حافظ للحديث

، توُب: سنة ٟبس ، كحواش على الركضةك"تصحيح ا٤بنهاج، لتدريبا: تصانيف عديدة منهاكاالفتاء كالتحديث، لو 
 (ْٔ/ ٓ) للزركلي ، األعبلـ(ّٔ/ْكٜبامنائة. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 . (ُْٓ/ ِ) الكربل ا٣بصائص، (ُّٖ/ ِ) احملمدية با٤بنح اللدنية ا٤بواىب -النقل عنهم–انظر ( ِ)
 ُب باب-كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فيها (ّْٓ/ ُ) ، كابن ماجؤُُِٔبرقم  (ْٖ/ ِٔ) أٞبدأخرجو ( ّ)

برقم  -ا١بمعة كليلة ا١بمعة يـو فضل باب- ا١بمعة ابواب( ِْٕ/ ُ) ، كأبو دكادَُٖٓبرقم  -ا١بمعة فضل
 برقم – ا١بمعة يـو كسلم عليو اهلل صلى النيب على الصبلة إكثار- كتاب ا١بمعة (ُٗ/ ّ)، كالنسائي َُْٕ
كصححو ". ىذا حديث صحيح على شرط البخارم، كدل خيرجاه ، كقاؿ: "َُِٗبرقم  (ُّْ/ ُ) ، كا٢باكمُّْٕ

 (ِّ/ ْ) الصحيحة األحاديث سلسلةكااللباين ُب  (ِٖٖ/ ٓ) ا٤بنّب البدرابن ا٤بلقن ُب 
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[]فصل في مقدمات النكاح ومقاصده  

على مؤف  (ندب لقادر)أنو  :فمن ا٤بقدمات .ُب مقدمات النكاح كمقاصده (فصل) 
احتاج  :أم ةبا٤بثنا (تاقَ ) .كنفقة يومو ،(ُ)ْبل التمكصككسوة ف ،من مهر :النكاح
 .(ّ)اكلو خصين  ،(ِ)للنكاح

 .(ْ)خبلفا للشارح .كىو ظاىر ،٢باجة للوطءكاأف ا٢باجة للخدمة كاألنس   :كٕبث الزركشي
بأف  التعبَد( تركَ )دل يتق إليو كال علة بو كلكن  (أو) إال بالنكاح، إف دل ديكن ٙبصيل ذلك

 .(ٓ)خبلفا ٤با يومهو كبلـ أصلو ،ة دل تتصف بالصفات اآلتيةأالمر  كلو (نكاح) ،دل يتخل لو

فيو من حفظ الدين فلما  ؛-كبلمو  أفادهكما - فرؽ فيو بْب ا٤بتعبد كغّبه الى كى  األول:أما 
 :ك٣برب الصحيحْب؛ كاالستعانة على ا٤بصاحل كبقاء النسل كحفظ النسب

                                                           

 (ِِْ/ ٕ) ا٤بنهاج شرح ُب احملتاج ٙبفةيقصد الكسوة الٍب ٘بب بعد ٛبكينها. انظر: ( ُ)
، (ِّ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم ،(ِّْ/ ِ) ا٤بهذب، (ِّٔ/ ٖ) ا٤بزين ٨بتصر ،(ُْٓ/ ٓ) للشافعي األـانظر: ( ِ)

 (.ْْٔ/ٕ، العزيز شرح الوجيز )(ُٖ/ ٕ) (، ركضة الطالبْبِِٖ/ٓالتهذيب )
ٗبا ال يقدر على الوفاء ٗبقتضاه. ا٤بذىب ُب من كاف عاجزا عن النكاح ٤برض كراىة النكاح ٤با فيو من االلتزاـ ( ّ)

 .(ُٖ/ ٕ) الطالبْب ركضة(، ْٓٔ/ٕالعزيز شرح الوجيز ) انظر:
قاؿ كفهم من كبلمو أنو لو احتاج إليو لغّب ا١بماع كاألنس كا٣بدمة ال  [بُِٔ] انظر: شرح ا١بوجرم لوح( ْ)

دمة بدكف النكاح. كأيضا فيو حكاية يستحب، بل ىو كما قالوا دل حيتج إليو كىو كظاىر؛ إلمكاف ٙبصيل االنس كا٣ب
 قوؿ الرزكشي.

كعبارتو: "ندب حملتاج ذم أىبة نكاح بكر، كلود نسيبة، بعيدة". فأكمهت من دل ٘بتمع فيها ىذىا لصفات ال ( ٓ)
 .ّْٓيندب. انظر: ا٢باكم الصغّب ص
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ا١بماع  :ا٤بد أمب .ةءمنكم البا استطاعمن  -ائقْبكِب هبم عن الت-يا معشر الشباب »
 :أم–كمن دل يستطع  ،للفرج كأحصنفإنو أغض للبصر  ؛فليتزكج ،لقدرتو على مؤف النكاح

با٤بد  (ُ)«.و بالصـو فإف لو كجاءن يفعل -ا١بماع لعجزه عن ا٤بؤف ال لعدـ شهوتو بدليل قولو
 .الصـو لدفعها إذلحيتاج  ال لو كمن ال  شهوة /أ[ِٗ]. قاطع للشهوة :أم

أك عن مسلمة قدر على   ،ق حٌب للعاجز عن حرة قدر على أمةو ئلتالكقضية كبلمو الندب  
 .لو ترؾ اع ُب الزنو إف غلب على ظنو الوق وكىو متج ،كافرة

 .على خبلؼ ىذه ا٢بالة ينبغي ٞبلو .(ّ)فقطيباح  :(ِ)بن السمعايناكقوؿ 

بيت كرقو لو سي  ،خوفا من كفر كلده ؛بأف كاف مسلما بدار حرب ؛قئكقد ال يندب لقادر تا
 ،كاألصحاب (ْ)عليو الشافعي نص ،تصدؽ ُب أف ٞبلها من مسلم فأهنا  الحامبلن بو،  أمو

 .(ٔ()ٓ)[حينئذعلى كراىة التسرم ] أيضاكنص 

                                                           

 دل من باب- النكاح بكتا( ّ/ ٕ)متفق عليو من حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو. عند البخارم ( ُ)
باب استحباب النكاح ٤بن تاقت نفسو - ( كتاب النكاحَُُٖ/ ِ)، كمسلم َٔٔٓبرقم  -فليصم الباءة يستطع

 .ََُْ برقم -إليو، ككجد مؤنو، كاشتغاؿ من عجز عن ا٤بؤف بالصـو
 الشافعي ٍب ا٢بنفي ا٤بركزم التميمي السمعاين ا٤بظفر أبو اإلماـ ا١ببار عبد بن ٧بمد بن منصور ابن السمعاين:( ِ)

 مذىب إذل صار ٍب سنة ثبلثْب كذلك كمكث النظر فحوؿ من كصار حنيفة أيب مذىب ُب برع حٌب كالده على تفقو
 . لو مصنفات عديدة منها:قاؿ إماـ ا٢برمْب لو كاف الفقو ثوبا طاكيا لكاف أبو ا٤بظفر بن السمعاين طرازه الشافعي

مات ُب ربيع األكؿ سنة تسع . االنتصار ُب الرد على ا٤بخالفْب ُب أصوؿ الفقو ككتابالقواطع ، لربىاف كاالصطبلـا
 (ِّٕ/ ُ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ّّٓ/ ٓ الكربل الشافعية . انظر: طبقاتكٜبانْب كأربعمائة

"أف النكاح عقد مباح  ، كفيو: ُلوح  ِانظر: االصطبلـ ُب ا٣ببلؼ بْب اإلمامْب الشافعي كأيب حنيفة ٨بطوط ج( ّ)
لتحصيل أمر مطلوب طبعا كىو استيفاء شهوة أك طلب نسل كماكاف على ىذا  -إذل أف قاؿ-مثل سائر ا٤بعامبلت... 
 السبيل فهو لئلباحة فقط.

 (ِِٖ/ ْ) للشافعي األـانظر: ( ْ)
 ُب: أ: ح.( ٓ)
 (ِِّ/ ُٔ) ا٤بهذب شرح اجملموع، (ِْٔ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم، (ُِٕ/ ٖ) ا٤بزين ٨بتصرانظر: ( ٔ)
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 .(ّ)الفواحش إذلفهو من زيادتو فلئبل تقضي بو البطالة  (ِ()ُ)وأما الثاني

فالتخلي ٥با  ،بل آكدىا االشتغاؿ بالعلم: كمنها ،للعبادة  يَبؾ التعبد بأف أرد التخليدل فإف
 .(ْ)كىو  كذلك ،فأفهم كبلمو أنو ال يندب لغّب ىذين ،هبا اىتماماأفضل من النكاح 

ألنو يفضي حينئذ ]، كلو مع كجداف مؤف ،(ٓ)ك٩بسوح ،كزمن ،عنْب :لكنو يكره لنحو 
كالعاجز عنها غّب ، (ٕ)[(ٔ)اإلحياء: يسن تشبهنا بالصا٢بْبلفساد ا٤برأة، كبو اندفع قوؿ 

العاجز ماال يقدر عليو كخطر القياـ بواجبو فيمن  (ٖ)التزاـ[]مع  ،إليو مالنتفاء حاجته ؛قئتا
ُب الركضة  ما لكن ا٤بعتمد ،(ٗ)ق على ماُب شرح مسلمئكلعاجز عنها تا /ب[ِٗ] عداه

 .(َُ)خبلفا ٤بن ظنو ،فبل تغاير بْب عبارتيهما األكذل،من أنو خبلؼ  :كا٤بنهاج

                                                           

 ب: التائقُب: (  ُ)
 يقصد بالثاين: غّب التائق الذم ترؾ العبادة كدل يتزكج.( ِ)
 (َُٕ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، ، (ُٖ/ ٕ) ركضة الطالبْب(،ْٓٔ/ٕ( العزيز شرح الوجيز )َِّ/ٓانظر: التهذيب )( ّ)
 فيو ٚبلق دل بأف كالنساء الرجاؿ من النكاح إذل حيتج كدل نفسو تتق دل كمن (: "ُٓٓ/ ٓ) األـُب  قاؿ الشافعي (ْ)

[ ُْ: عمراف آؿ  ]النساء من الشهوات حب للناس زين} يقوؿ كجل عز اهلل فإف ا٣بلق أكثر ُب جعلت الٍب الشهوة
 ذكر كقد اهلل لعبادة يتخلى كأف ذلك أحب بل النكاح يدع أف بأسا أرل فبل غّبه أك كرب من الشهوة أذىب بعارض أك
  ".نكاح إذل يندهبن كدل القعود عن ينههن فلم النساء من القواعد كجل عز اهلل
 ا٤بذىب دراية ُب ا٤بطلب هناية يطلق تارة على ا٣بصي كأخرل على من دل يبق ذكره كال أنثياه. انظر:ا٤بمسوح:  (ٓ)
 .(ْٗٓ/ ِ) العرب لساف ،(ّٓٔ/ ٖ) ا٤بفتْب كعمدة الطالبْب ركضة ،(ُُٓ/ ِ) العقود جواىر، (ّٓ/ ُِ)
 (ِٔ/ ِ) الدين علـو إحياءانظر:  (ٔ)
 أ، كأثبت ُب: ب.سقط من (  ٕ)
 أ، كأثبت ُب: ب.سقط من (  ٖ)
 كذكر أنو يكره لو النكاح. (ُْٕ/ ٗ) مسلم على النوكم شرحانظر: ( ٗ)
 (ُٖ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (َِْ: ص) الطالبْب منهاج، (ّّ/ ٗ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( َُ)
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كال يكسرىا  ،تزكج ،ف دل تنكسر إال بنحو كافورإف ،للخرب السابق ؛كيكسر شهوتو بالصـو
 .(ّ)انتهىقطع شهوتو ل (ِ)يكره أف حيتاؿ :كقاؿ البغوم .(ُ)ختصاءنو نوع من االأل ؛بو

 .كرهفقط  ما يضعفها  كأ ،من أصلها حـرف فعل ما يبطلها إكينبغي أف يقاؿ 

كُب معناىا  ،(ْ)قةئلتاندبو لأخذا ٩با ُب األـ كغّبىا من  ؛كا٤برأة كالرجل ُب ٝبيع ىذه األقساـ
  ،اـ الفجرةحكا٣بائفة من اقت ،القياـ بأمرىا لتسَب عن الرجاؿ إذلأك  ،احملتاجة للنفقة

 .(ٔ)عنها إال بو اندفاعهمبأف تيقنت عدـ  ؛(ٓ)رٗبا جيب على ىذه فيما يظهر بل 

كالذم  .(ٕ)كإال كره ،استحب ٥با إليو٥با النكاح إف كانت ٧بتاجة  زمن جا :كمن قوؿ التنبيو
بل  ،كإال كره ،ن ظنت من نفسها القدرة على القياـ بواجب الزكجٗبالندب ٥با  يديظهر تقي
 .رٗبا حـر

 ،جيب ال /أ[َّأف النكاح ] (ٗ)كأفهم كبلمو. كالنكاح ندبا كغّبه  التسرم أف (ٖ)كظاىر
كما ىو   ،قدر عليهما إفالتسرم  أك ،خاؼ العنت كجب النكاح إفُب كجو . ك كىو كذلك

 .(َُ)قدر عليو ٙبتم ما كإال ،ظاىر

                                                           

 (َُٕ/ ّ) أسُب ا٤بطالب ،(ُٖ/ ٕ) ركضة الطالبْب (،ْْٔ/ٕالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ُ)
 "حيتاج" ُب: ب:(  ِ)
 (ُِّ/ٓالتهذيب )( ّ)
 (ُّ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم، (ُْٓ/ ٓ) للشافعي األـانظر: ( ْ)
لؤلصحاب  الذم يظهر، أك كما يظهر، أك ذكر الظهور: ىو ٕبث ٥بم كىو يفهم فهما كاضحا من الكبلـ العاـ( ٓ)

 (ُٖٓ(، ا٣بزائن السنية ص: )ٖٗا٤بنقوؿ بنقل عاـ عن صاحب ا٤بذىب. انظر: ٨بتصر الفوائد ا٤بكية ص: )
 (َُٖ/ ّ) أسُب ا٤بطالب(، ُٕ/ٕانظر: ا٤بهمات: )( ٔ)
 (ُٕٓ: ص) الشافعي الفقو ُب التنبيةانظر: ( ٕ)
 ُب:ب:  كلعاجز التسرم(  ٖ)
 ُب: ب زيادة: "ا٤بصنف".(  ٗ)
حكى النوكم ىذا الوجو ُب الركضة عن ٨بتصر ا١بويِب، ككضح بأف الذم يظهر من ىذا الوجو ىو التخيّب بْب ( َُ)

 (ُٖ/ ٕ) ركضة الطالبْبالنكاح كالتسرم. انظر: 



 مقدمات النكاح ومقاصدهالمقدمات                                                                                     كتاب النكاح

 

ُّٗ 

 ،(ُ)دل يطأ بقوؿ طبيبْب عدليْب إفكيتعْب ا١بـز بوجوبو على من بو علة توجب ىبلكو 
. (ّ)ا٤باكردم إليوكسبقو  ،(ِ)بالنذر حيث ندب قالو ُب ا٤بطلب أيضاكجيب  .التسرمكتعذر 

بو ا٤بكلف كيثبت ُب الذمة كالنكاح ال يثبت فيها  (ْ)كزعم أنو ال يصح إال فيما يستقل /]
. قيل: كجيب ٤بظلومة طلقت قبل (ٓ)ألنو عقد ال يستقل بو ا٤بكلف ٩بنوع كما يعلم من بابو

ها إياه من نوبة الضرة. كرد بأنو تدارؾ للطبلؽ البدعي كمن صوره ذلك كفاء حقها ليوفي
 .(ٕ)[(ٔ)بالرجعة غّب كاجب فأكذل النكاح

 أعماؿكقد يكوف من  ة،خر اآل  أعماؿالنكاح قد يكوف من  أف :كيأٌب قريبا عن النوكم
 .الدنيا

٣برب  ؛(ٖ)الثيب من نكاحأكذل كلو ٤بن دل يندب لو النكاح فيما يظهر  ،نكاحها: أم ٌر(وبك)
 .(ٗ)«تبلعبها كتبلعبك اىبل بكرن » :الصحيحْب

                                                           

 زيادة: "فكبلمهم الذم ُب تزكيج من بو جنوف صريح ُب ذلك".ُب: ب: ( ُ)
 (ُْٖ/ ٕ) ا٤بنهاج شرح ُب جاحملتا  ٙبفة يقصد ا٤بطلب العارل كما صرح بذلك ُب( ِ)
 (ْٕٔ/ ُٓ) الكبّب ا٢باكمانظر: ( ّ)
 [بٖ]ب/ هناية( ْ)
 ال النكاح عقد أف من ذكرنا ٤با ال أدرم حكاية ىذا الزعم عن ا٤باكردم أـ ا٤بطلب، لكن جاء ُب ا٢باكم قولو: "( ٓ)

 (ٖٖ/ ٗ) الكبّب ا٢باكم ".الذمة ُب يثبت كال السلف فيو يصح
 (َِْ/ ْ) احملتاجمغِب انظر: ( ٔ)
 أ، كأثبت ُب: ب.سقط من (  ٕ)
، التهذيب ْٕٔ/ٕ(. العزيز شرح الوجيز: )ِّْ/ٓ، التهذيب )ْٕٔ/ٕ، )(ِٕ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٖ)
 ،(ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب (.ِّْ/ٓ)
 تستحد باب- ( كتاب النكاحّٗ/ ٕ)متفق عليو من حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو، عند البخارم ( ٗ)

برقم  -ركوبو كاستثناء البعّب بيع باب -كتاب ا٤بساقاة (ُُِِ/ ّ)، كمسلم ِْٕٓبرقم  -الشعثة كٛبتشط ا٤بغيبة
ُٕٓ. 
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 أرحاماكانتق  -للْب كبلماأ :أم- أعذب أفواىا فإهننبكار األعليكم ب» :(ُ)كخرب ابن ماجو
 .(ّ)«باليسّب ، كأرضى(ِ)-أكالدا أكثر :أم-

حتياجو ٤بن يقـو على ال أك  ،(ْ)تضاضقكضعف آلتو عن اال: لعذر أكذل؛نعم قد ال يكوف 
 اإلحياء:كُب  .(ٓ)«أصبت»: رضي اهلل عنو فقاؿ لو رسوؿ اهلل  كما كقع ١بابر  ؛عيالو
كقياسو  .(ٔ)بأكؿ مألوؼ اإليناسف النفوس جبلت على أل ؛من بكر إالبنتو  يزكجى  أاليسن 
 .الصفات اآلتية يندب مراعاهتا ُب الزكج أيضا [ب/َّ] أف

 األمم مكاثر بكم إينتزكجوا الولود الودكد ف» :٤با صح من قولو  ؛(ٕ)ككدكد أكذل (ولود)ك
 .(ٖ)«القيامةيـو 

                                                           

 بعلومو عارفا ا٢بديث ُب إماما كاف  األئمة، أحد السنن ، صاحبأبو عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب :ابن ماجو (1)
؛ تاريخ قزكين؛ سنن ابن ماجة. توُب: سنة ثبلث كسبعْب كمائتْب. تفسّب القرآفمن تصانيفو: بو،  يتعلق ما كٝبيع

 .(ُْٓ/ُ(، تقريب التهذيب )ِٕٕ/ُّسّب أعبلـ النببلء)، (ِٕٗ/ ْ) األعياف كفيات كقيل: ٟبس كسبعْب. انظر:
 زيادة: "كأغر غرة أم: بكسر أكلو أم: أبعد من معرفة الشر كبضمو غرة البياض أك أحسن ا٣بلق". ُب: ب: ( ِ)
 صباحانظر: م كا٢بديث ضعيف. ُُٖٔبرقم  -األبكار تزكيج باب- النكاح كتاب (ٕٗٓ/ ُ)سنن ابن ماجو  (ّ)

 (ُِٗ/ ِ) ةالصحيح األحاديث سلسلةكضعفو األلباين ُب . (ٖٗ/ ِ) ماجو ابن زكائد ُب الزجاجة
 ألفاظ على ا٤بطلع انظر: .ثقبتها إذا: اللؤلؤة قضضت من مأخوذ بالذكر، بكارهتا كإزالة كطؤىا، :البكر اقتضاض (ْ)

 (ِٓٔ: ص) احمليط القاموس، (ُْٔ: ص) ا٤بقنع
 كاهلل تفشبل أف منكم طائفتاف مهت إذ} باب- (ٔٗ/ ٓ)تقدـ ٚبريج ا٢بديث ككقعت ىذه الزيادة عند البخارم ( ٓ)

باب استحباب نكاح - ( كتاب الرضاعَُٖٖ/ ِ)، كعند مسلم َِْٓبرقم   ا٤بؤمنوف فليتوكل اهلل كعلى كليهما
 ُٕٓبرقم  -البكر

 (ُْ/ ِ) الدين علـو إحياءانظر: ( ٔ)
 ركضة الطالبْب( ْٕٔ/ٕ، العزيز شرح الوجيز )(ِٖ/ ُِ) هناية ا٤بطلب، (ِٕ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٕ)
 (َُٖ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، ، (ُٗ/ ٕ)
، ََِٓرقم  -النساء من يلد دل من تزكيج عن النهي باب- النكاح كتاب (َِِ/ ِ)أخرجو أبو داكد ( ٖ)
، كقاؿ: ِٖٓٔبرقم  (ُٕٔ/ ِ)، كا٢باكم ِِّٕبرقم  -العقيم تزكيج كراىية-النكاح كتاب (ٓٔ/ ٔ)النسائي ك 

/ ُ) كزيادتو الصغّب ا١بامع صحيح، (ِّْ/ ٕ) ا٤بنّب البدركا٢بديث صحيح انظر:  ىذا حديث صحيح اإلسناد.
ٓٔٔ) 
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 ةمستقل ةكبل سن  أفليفيد  طف الصفات كما فعلتي كلو عى  .(ُ)بأقارهباكيعرؼ ذلك ُب البكر 
 أكذل.لكاف 

بل يكره  .(ّ)«ٚبّبكا لنطفكم: »ا صح من قولو ؛ ٤ب(ِ)أكذلف يعرؼ نسبها أب (ونسيبة)
 .(ٓ)أبوىاكمن ال يعرؼ  ة،اللقيط :ذرعيق هبما األأ٢بك  ،(ْ)نكاح بنت الزنا كبنت الفاسق

 ف ال تكوف فاسقو بنوع منأب ،(ٔ)نةككذا ديِّ  أكذل.الصبلح كالعلم  أىل إذل ةكا٤بنسوب
 :أم (ٖ)«فاظفر بذات الدين تربت يداؾ» :٣برب ؛عن الزنا عفيفةكانت   كإف (ٕ)قات[ا٤بفس]

 ،ذكر قبلو وبٍب غلب استعمالو ُب ا٢بث على مطل ،عن شدة الفقر ةلصقتا بالَباب كناي
 .كصار غّب مقصود بو الدعاء

                                                           

 (َُٖ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ُ)
أسُب ، (ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب (،ّٓٓ/ِ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ْٕٔ/ٕالعزيز شرح الوجيز ) انظر:( ِ)

 (َُٖ/ ّ) ا٤بطالب
/ ٕ) الكربل السنن ُب ، كالبيهقئُٖٗبرقم  -األكفاء باب-كتاب النكاح   (ِّٔ/ ُ)أخرجو ابن ماجو ( ّ)

ا٢بارث بن من طريق   ِٕٖٔ برقم (ُٕٔ/ ِ)، كا٢باكم ُّٖٕٓبرقم  -الكفاءة اعتبار باب-كتاب النكاح   (ُِّ
/ ِ) للذىيب التحقيق تنقيح ."ا٢بديث يضع: حباف ابن كقاؿ الدارقطِب، ضعفو ا٢بارثقاؿ الذىيب:" عمراف ا١بعفرم

 طرؽ من ا٣بطاب، بن عمر حديث كمن أنس، حديث كمن عائشة، حديث من ركم كىذا قاؿ الزيلعي: (ُِٖ
ىذا حديث صحيح اإلسناد، ». كركاه ا٢باكم من طريق أخرل كقاؿ: (ُٕٗ/ ّ) الراية نصب .ضعيفة كلها عديدة

 بن كا٢بارث الطلحي موسى بن صاحل أمثلهم ىشاـ عن رككه ضعفاء أناس على كمداره. قاؿ ابن حجر: "«كدل خيرجاه
 (َّٗ/ ّ) ا٢ببّب التلخيص .حسن كىو ا١بعفرم عمراف

 عنو اهلل رضي عمر كحديث كالطرؽ ا٤بتابعات ىذه ٗبجموع فا٢بديثقاؿ األلباين: بعد أف ذكر ٚبريج ا٢بديث كطرقو: "
 َُٕٔبرقم  (ٕٓ/ ّ) األحاديث سلسلة ."ريب ببل صحيح

 (َُٖ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ّٖ/ ِ) الطبلب منهج بشرح الوىاب فتحانظر: ( ْ)
 (ّٗ/ ْ) الغرر البهية : -النقل عنو-انظر( ٓ)
 .(ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ِٕ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيط، (ِْْ/ ِ) ا٤بهذبانظر: ( ٔ)
 قرب لسياؽ ا٤بعُب. كاهلل أعلم.من: ب : لعلو األ ُب: أ:  مفسدات كما أثبتو(  ٕ)
-الدين ُب األكفاء باب-كتاب النكاح   (ٕ/ ٕ)متفق عليو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عند البخارم ( ٖ)

 .ُْٔٔ -باب استحباب نكاح ذات الدين-كتاب الرضاع   (َُٖٔ/ ِ)، كمسلم برقم ََٗٓبرقم
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فبل يصح  ،(ِ)ٞبد بشرطوأعند  ةألهنا كافر  ؛(ُ)كنكاح الذمية أكذل من نكاح تاركة الصبلة
 .(ّ)كالذمية ال خبلؼ ُب صحة نكاحها ،نكاحها

كال ٚبالف ُب  ،كتطيع إذا أمرت ،خّب النساء من تسر إذا نظرت» :٣برب ا٢باكم (ْ)ةكٝبيل
. (ٔ)تزىو ٔبما٥با فإهناذات ا١بماؿ البارع  ا٤باكردم كراىةى  /أ[ُّكنقل ] (ٓ)«نفسها كما٥با

 إليها.كغّبىم ٛبتد  ةالفسق أعْبف أم كأل

أك  .ىذا عذر ُب ٝبيع ما مر أيضا أفكينبغي  ،(ٖ)كأف ال يعفو إال غّبىا  ،إال لعذر (ٕ)كبالغة
حيسن بو  ،كذات عقل اكتسايب ة،كعاقل .(ٗ)رضي اهلل عنها عائشة كتزكجو   ،مصلحة
 .(َُ)عشرهتا

                                                           

 دل أقف على من نص على ىذا القوؿ.( ُ)
 أك كاف جاىبل كىو ليسأك غّب جاحد، سواء كاف جاحدا  عاقل كىو بالغجاء ُب ا٤بغِب كغّبه: من ترؾ الصبلة ( 2)

 شرح ُب ا٤ببدع، (ِّٗ/ ِ) قدامة البن ا٤بغِبر. انظر: ففهو كا٩بن جيهل ذلك، كالناشئ من ا٤بسلمْب ُب األمصار 
 (َْٖ/ ٕ) ا٤بقنع

 (ُُٔ/ ّ) أسُب ا٤بطالب، (ُّٓ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ِّْ/ ُِ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ّ)
 (َُٖ/ ّ) أسُب ا٤بطالب(، ُٖ/ٕ، ا٤بهمات لبلسنوم )(ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب (،ُِّ/ٓانظر: التهذيب )( ْ)
خّب النساء من تسر إذا نظر، كتطيع »كلفظو  ِِٖٔبرقم  ،(ُٕٓ/ ِ) أخرجو ا٢باكم  من حديث أيب ىريرة ( ٓ)

كأيضا أخرجو أٞبد  «شرط مسلم، كدل خيرجاهىذا حديث صحيح على ». كقاؿ «إذا أمر، كال ٚبالفو ُب نفسها كما٥با
، كا٢بديث حسنو ُِّّبرقم  -خّب النساء أم-كتاب النكاح  (ٖٔ/ ٔ)، كالنسائي ُِْٕبرقم  (ّّٖ/ ُِ)

 ّْٓ/ ْ) الصحيحة األحاديث سلسلةااللباين ُب ، ك (ْٖٖ/ ِ) السماكم الفتح ا٤بناكم ُب:
 (ُٓٓ: ص) كالدين الدنيا أدبانظر: ( ٔ)
 : "نص عليو  الشافعي رضي اهلل عنو".(ُٗ/ ٕ) كضة الطالبْبُب ر قاؿ النوكم ( ٕ)
 (َُٖ/ ّ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٖ)
 ا٤برجع السابق ا٤بطالب أسُبانظر: (ٗ)
 (ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْب، (ِْْ/ ِ) ا٤بهذبانظر: ( َُ)
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 القريبةُب  الشهوةلضعف  أجنبية؛كمن  ة،قريب قرابةمن  )أولى(عنو ُب النسب ( ةبعيد)كقرابة 
 .(ُ)الولد ٫بيفا ءفيجي

كقاؿ  .(ّ)معتمدا أصبللو  أجددل  :لكن قاؿ ابن الصبلح ،(ِ)حديثا كركل الرافعي معُب ىذا
 .(ْ)يعرؼ  من قوؿ عمر رضي اهلل عنو إمنا :غّبه

كىو مفقود  الكلمة،كاجتماع  ،التعاضد ألجلاشتباؾ القبائل  :(ٓ)النكاح[] ف من مقاصدكأل
 أف :كغّبىا الركضةلكن الذم ُب  القريبة،من  أكذل ةجنبياأل أفكقضيتو  القريبة.ُب نكاح 

 .نو يستحب لو أف ال يتزكج من عشّبتوأعلى  (ٕ)كاعَبض بالنص .(ٔ)أكذل بةالقري

 .(ٖ)على عشّبتو األقربْب وملٕب :كجياب

 

                                                           

 (ُٗ/ ٕ) الطالبْبركضة ، (ِٖ/ ُِ) هناية ا٤بطلب، (ِٕ/ ٓ) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ُ)
قاؿ: "ال تنكحوا  --كالٍب ليست ٥با قرابة قريبة أكذل، ٤با ركم أنو  (.كفيو:"ْٕٔ/ٕانظر: العزيز شرح الوجيز )( ِ)

 . كىو ضعيف كما ذكر عن ابن صبلح. القرابة القريبة، فإف الولد خيلق ضاكيا" أم: ٫بيفا، كذلك لضعف الشهوة
 (ِٗٓ/ ّ) الوسيط مشكل شرحانظر: ( ّ)
 غريب ُبركل  ا٢بريب إبراىيمأف  ،(ْٕٗ: ص) اإلحياء أحاديث ٚبريجك ، (َّٗ/ ّ) ا٢ببّب التلخيصجاء ُب  (ْ)

 . الغرائب تزكجوا يعِب: قاؿ النوابغ، ُب فانكحوا أضوأًب قد. السائب آلؿ عمر قاؿ: قاؿ مليكة أيب ابن عن ا٢بديث
 بكأثبت ُب:  أ، :سقط من(  ٓ)
 (ُٗ/ ٕ) الطالبْب ركضةانظر: ( ٔ)
، (ُُٕ/ ٗ) البيافنص الشافعي على أنو ال يستحب لو أف يتزكج من عشّبتو، فإف الولد جييء أٞبق. انظر: ( ٕ)

 (.ُٗ/ٕا٤بهمات )
 .(َِٔ/ ْ) احملتاج مغِب، (ّٗ/ ِ) الوىاب فتحانظر: ( ٖ)
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إذ كصف  /ب[ُّ]؛ كذلكذل أى ذميو فالذم يظهر أف األي  ةكبعيد ةمسلم ةكلو كجد قريب
زينب  كال يشكل ما ذكر بتزكجو  ،ينبغي أف يقدـ على ٝبيع الصفات السابقة اإلسبلـ
 ؛رضي اهلل عنهما تزكج علي فاطمةى بكال  ،لبياف ا١بواز كأ ،ألنو ٤بصلحة ؛هنا بنت عمتوأمع 

 .(ِ)(ُ)كىي بنت ابن عمو ال بنت عمو ،ا١بملةُب ألهنا بعيدة 

 .كما عداىا بعيدة ،ة بأهنا الٍب ُب أكؿ درجات كلد العمومة كا٣بؤكلةبكيؤخذ منو ضبط القري
فعل ا٤بتجرد أكألف  ؛أك خرب عن ا١بميع ،كخرب ما عطف عليو ٧بذكؼ ،كرو بً  خربي  :كأكذل

 .(ّ)ةلحإال ٤بص ،كيسن أيضا أف ال تكوف ذات كلد من غّبه .يستوم فيو الواحد كاألكثر
ٍب  ،كما ىو ظاىر،أك ترغب ىي ُب نكاحو  ،كأف ال يكوف ٥با مطلق يرغب ُب نكاحها

 .(ْ)رأيت بعضهم صرح بو

 .(ٓ)ما لقيت من أشقر خّبا :لقوؿ الشافعي رٞبو اهلل تعاذل اء؛كوف شقر تكأف ال 

كأف ال يزيد على كاحدة من غّب . ((ٔ نسى ق حى لي ف تكوف ذات خي أك  ،كأف تكوف خفيفة ا٤بهر
 .)ٕ)حاجة ظاىرة

                                                           

 (َْٓ: ص) ا٤بعْب فتح، (َُٖ/ ّ) ا٤بطالب أسُبانظر:  (ُ)
 - بفاطمة عليا-  النيب زكج كقد. الدليل لعدـ ا٢بكم ىذا يثبت ال أف فينبغي: السبكي قاؿ "قاؿ الشربيِب: ( ِ)

 .(َِٔ/ ْ) احملتاج مغِب .اىػ. "قريبة قرابة كىي ،- عنهما تعاذل اهلل رضي
 (ّٓٓ/ِ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُٗ/ٕ، ا٤بهمات )(ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر:  (ّ)
 (َُٖ/ ّ) ا٤بطالب أسُبانظر: ( ْ)
نظر النقل ا. اأمر الشافعي رضي اهلل عنو الربيع أف يرد الغبلـ األشقر الذم اشَباه لو كقاؿ: ما لقيت من أشقر خّب ( ٓ)

 (َُٖ/ ّ) الطالب ركض شرح ُب ا٤بطالب أسُب، (َُْ/ ٗ) األصفياء كطبقات األكلياء حليةعنو: 
كعدـ كصوؿ ا٣بّب إليو منهم ال يعِب عدمو، كىذا فضل اهلل يؤتيو من قلت: لعل اإلماـ تكلم عن غالب من التقاىم، 

 يشاء، كاهلل أعلم.
 زيادة: " كأف ال خيتلف ُب حلها كمن زىن هبا بعضو، أك شك ُب ٙبرديها عليو بنحو رضاع".ب: ُب:  (ٔ)
 (ّٗ/ ْ) البهية لغررا(، ّٓٓ/ِ(، األنوار ألعماؿ األبرار )ُٗ/ٕ، ا٤بهمات )(ُٗ/ ٕ) ركضة الطالبْبانظر: ( ٕ)
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 .(ِ)بالزكجة ُب ىذا السرية (ُ)كأ٢بق ابن العماد

 ،ف يكوف يـو ٝبعةأك  ،كأف يعقد ُب ا٤بسجد. (ّ)لئلتباع ؛كأف يدخل فيو ،كأف يتزكج ُب شواؿ
 .(ْ)كأكؿ النهار

يقدـ عند تعارض ىذه الصفات ما يرجع إذل الدين  (ٓ)أنو / [أ/ِّ] الذم يظهرك 
 .ٍب يتخّب ،ٍب إذل العقل ،(ٔ)كالعفة

                                                           

أخذ عن الشيخ ٝباؿ الدين ، لشيخ شهاب الدين األقفهسي ا٤بصرمابن العماد أٞبد بن عماد بن ٧بمد ا (ُ)
كتاب تسهيل ا٤بقاصد لزكار ، ك على ا٤بهمات يباتتعق، لو تصانيف عديدة منها الاإلسنوم كقرأ عليو من أكؿ ا٤بهمات

 شهبة قاضى البن الشافعية . انظر: طبقاتتوُب سنة ٜباف كٜبامنائة، من ا٢بيوافككتاب التبياف فيما حيل كحيـر ، ا٤بساجد
 (ُْٖ/ ُ) للزركلي ، األعبلـ(ُٓ/ ْ)

 .(َُٖ/ ّ) ا٤بطالب أسُب، (َِٕ/ ْ) مغِب احملتاج :-النقل عنو-انظر( ِ)
ُب شواؿ، كبُب يب ُب شواؿ، فأم نساء رسوؿ  تزكجِب رسوؿ اهلل »عن عائشة، قالت: جاء ُب صحيح مسلم ( ّ)

 كتاب  (َُّٗ/ ِ) «ككانت عائشة تستحب أف تدخل نساءىا ُب شواؿ»، قاؿ: «كاف أحظى عنده مِب؟ اهلل 
 .ُِّْبرقم  -فيو الدخوؿ كاستحباب شواؿ، ُب كالتزكيج التزكج استحباب باب - النكاح

 (َُٖ/ ّ) ا٤بطالب أسُب، (َِٕ/ ْ) احملتاج مغِب(، َِ/ٕانظر: ا٤بهمات )( ْ)
 [أٗ]ب/ هناية( ٓ)
 زيادة: "ٍب إذل النسل". ُب: ب(  ٔ)



 المقدمات                              فصل في الُخطبة                                                            كتاب النكاح

 
 ٕٓٓ 

 []فصل في الُخطبة

بأف يكوف قبل  ،للنكاح الذي ىو العقد :أي (لو)بضم ا٠تاء من الويل  (ة  طبخُ )ندب ( و)
 ،(ٔ)وىو ما صححو ُب ا١تنهاج ،وظاىره أنو ال يندب أخرى من ا٠تاطب قبل القبوؿ ،إ٬تابو

 .(ٗ)وتبعو اٟتاوي على ندهبا ،(ٖ)وأصلها (ٕ)لكن مشى ُب الروضة

وجاء ا٠تبلؼ ا١تذكور  .أف ا٠تاطب لو بدأ بالقبوؿ كانت  ا٠تطبة مندوبة ُب حقو (٘)والظاىر
 .ُب خطبة الويل

طبة قبلها من إذ يسن خُ  ،وا١تراد هبا ىنا اٞتنس ،بكسرىا( لخطبة  )طبة أيضا ندب خُ ( و)
طبة اليت أماـ ويسن أف تكوف ا٠تُ  :قاؿ ُب األذكار .اإلجابةطبة من اجمليب قبل وخُ  ،ا٠تاطب

 .(ٙ)طبةطبة ا٠تِ العقد أطوؿ من خُ 

جئتكم راغبا  :فيأٌب هبا ا٠تاطب ٍب يقوؿ ،والوصية بالتقوى ،طبة باٟتمد والصبلةوٖتصل ا٠تُ 
 .(ٚ)ٔترغوب عنك أو ٨توه لستَ  :ٍب يقوؿ ،وٮتطب الويل كذلك ،أو فتاتكم ،ُب كرٯتتكم

                                                           

 (ٕ٘ٓ: ص) الطالبُت منهاجانظر: ( ٔ)
 .(ٖٗ/ ٚ) الطالبُت روضةانظر: ( ٕ)
 .(ٜٛٗ/ ٚ) (، العزيز شرح الوجيزٚ/ٕانظر: الوجيز )( ٖ)
 (ٗ٘ٗص: ) اٟتاويانظر: ( ٗ)
 (ٗٛٔ(،  ا٠تزائن السنية ص: )ٜٛ. انظر: ٥تتصر الفوائد ص ).والظاىر كذا: ىو ْتث للقائل ال ناقل لو( ٘)
 (ٕٕٛ: ص) للنووي األذكار (ٙ)
 (ٔٛٔ/ ٕٔ) ُب ا١تطلب هناية ،(ٖٚٗ/ ٕ) ا١تهذب ،(٘ٙٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي، (ٕٛٙ/ ٛ) ا١تزين ٥تتصرانظر: ( ٚ)

 ، (ٖٗ/ ٚ) روضة الطالبُت.(ٜٛٗ/ ٚ ، العزيز شرح الوجيز(٘ٚ/ ٖٔ) النبيو كفاية



 المقدمات                              فصل في الُخطبة                                                            كتاب النكاح

 
 ٕٓٔ 

إذا أراد أحدكم أف ٮتطب  :موقوفا ومرفوعا وقاؿ (ٕ)ٔتا روى ابن مسعود (ٔ)األئمة ؾتب و 
 ،مده ونستعينو ونستففره٨تإف اٟتمد هلل  :أف يقوؿ ،غَته /ب[ٕٖ]  أو من نكاح ،ٟتاجة

ومن يضلل فبل  لو، من يهده اهلل فبل مضل ،وسيئات أعمالنا ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وأشهد أف ٤تمدا عبده ورسولو صلى  ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،ىادي لو

  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ ، اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو

 ۀ چ  (٘)چ ڦ  چ إىل (ٗ)چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ (ٖ)چ ڦ

 (ٛ).(ٚ)چٴۇ چإىل  (ٙ)چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .ألهنا تقدـ أماـ كل حاجة ؛اٟتاجةوتسمى ىذه خطبة 

                                                           

 .(ٗٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٔ)
شهد بدرا واٟتديبية، ، اهلل بن مسعود بن غافل ابن حبيب، وىو أوؿ من جهر بالقرآف ٔتكةابن مسعود عبد  (ٕ)

من أحب أف يقرأ القرآف غضا كما أنزؿ فليقرأه على قراءة ابن أـ  ، قاؿ عنو النيب صلى اهلل عليو وسلموىاجر ا٢تجرتُت
/ ٖأسد الفابة ُب معرفة الصحابة ) (،ٜٚٛ/ٖعبد. توُب: سنة اثنتُت وثبلثُت. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (ٜٛٔ/ٗ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ٖٔٛ

 ٕٓٔ ؿ عمراف:سورة آ (ٖ)

 ٔالنساء: سورة  (ٗ)
 آخر اآلية السابقة (٘)
 ٓٚ: األحزابسورة ( ٙ)
 ٔٚاألحزاب: سورة  (ٚ)

كتاب  (ٗٓٔ/ ٖ)، والنسائي ٕٛٔٔبرقم  -النكاح خطبة ُب باب- النكاح كتاب (ٖٕٛ/ ٕ) داود أخرجو أبو( ٛ)
برقم  -النكاح خطبة باب- كتاب النكاح (ٜٓٙ/ ٔ) ماجو بنوا ،ٗٓٗٔبرقم  -ا٠تطبة كيفية باب- اٞتمعة

 حديث حسن.وقاؿ  ،٘ٓٔٔبرقم  -النكاح خطبة ُب جاء ما باب- أبواب النكاح (٘ٓٗ/ ٖ) الًتمذي، و ٕٜٛٔ
 (ٖٔ٘/ ٚ) ا١تنَت البدروصححو ابن ا١تلقن ُب 



 المقدمات                              فصل في الُخطبة                                                            كتاب النكاح

 
 ٕٕٓ 

و٭تكم  ،يقضي فيها ما يشاء ،أما بعد فإف األمور كلها بيد اهلل :يقوؿ بعدىا (ٔ)وكاف القفاؿ
وال ٬تتمع اثناف وال يفًتقاف إال بقضاء وقدر  ،وال مقدـ ١تا أخر ،ال مؤخر ١تا قدـ ،ما يريد

 فبلفٍ  بنتَ  فبلنةَ  :فبلفٍ  بنُ  اىل وقدر أف خطب فبلفُ وإف ٦تا قضى اهلل تع ،وكتاب قد سبق
 .(ٕ)أٚتعُت /أ[ٖٖأقوؿ قويل ىذا واستففر اهلل يل ولكم ] ،على صداؽ كذا

 .(ٖ)حصل هبا االستحبابيف ،ذكر نوا٠تطبة من األجنيب كهي ٦ت

                                                           

 ، وليس ىو ا١تروزي الصفَت بالقفاؿ بكر يعرؼ أبو اٞتليل اإلماـ ا١تروزي اهلل عبد بن أٛتد بن اهلل : عبدالقفاؿ (ٔ)
ن مبالشاشي،  قيد أطلق إذا وذاؾ مطلقا إال غالبا يذكر وال الفقو كتب أي الكتب ُب ذكرا أكثر ىذا الكبَت القفاؿ

 عشرة سبع ، كانت وفاتو سنة ُب ٣تلدة ضخمة كثَتة الفائدةالفتاوى لو ، وشرح الفروع، تصانيفو شرح التلخيص
 قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٖ٘/ ٘) للسبكي الكبى الشافعية ، طبقات(ٙٗ/ ٖ) األعياف وأربعمائة انظر: وفيات

 (ٕٛٔ/ ٔ) شهبة

 (ٕٕٗ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٚٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، (ٜٓٗ/ ٚ): العزيز شرح الوجيز -النقل عنو–انظر ( ٕ)
 (ٜٛٗ/ ٚ)العزيز شرح الوجيز  (ٖٗ/ ٚ) الطالبُت روضةانظر: ( ٖ)



 المقدمات                              فصل في الُخطبة                                                            كتاب النكاح

 
 ٕٖٓ 

أزوجك ىذه أو زوجتكها على ما أمر اهلل بو من  :ويستحب أف يقدـ الويل على العقد
ألف القصد بو  ؛ولو شرطو ُب نفس العقد مل يضر .إمساؾ ٔتعروؼ أو تسريح بإحساف

بارؾ اهلل  :بعد العقد فيقاؿ لو (ٔ)أف يدعى للزوجو  .و١توافقتو مقتضى العقد والشرع ،ا١توعظة
 :ويكره أف يقاؿ .(ٖ)صححو الًتمذي ،(ٕ)لئلتباع .وٚتع بينكما ُب خَت ،وبارؾ عليك ،لك

: االلتئاـ بكسر الراء وا١تد :فاءوالرِ  ،وألنو من ألفاظ اٞتاىلية ،(ٗ)للنهي عنو ؛بالرفاء والبنُت
 .(ٙ()٘)واالتفاؽ

  ،(ٚ)بارؾ اهلل لكل منا ُب صاحبو :خذ بناصيتها ويقوؿأما يلقى زوجتو أف ي ؿويسن للزوج أو 

                                                           

 للزوجُت.: ب : ُب(  ٔ)
  (ٕٜٖ/ ٖ) الًتمذيو ، ٖٕٓٔبرقم  -للمتزوج يقاؿ ما باب- كتاب النكاح (ٕٔٗ/ ٕ)جاء ُب سنن أيب داود  (2)

، وعند أٛتد ٕ٘ٗٚبرقم  (ٜٜٔ/ ٕ)وعند اٟتاكم ، ٜٔٓٔبرقم  -للمتزوج يقاؿ فيما جاء ما باب-أبواب النكاح 
بارؾ اهلل »كاف إذا رفأ اإلنساف إذا تزوج قاؿ:   عنو، أف النيب عن أيب ىريرة رضي اهلل ، ٜٙ٘ٛبرقم  (ٚٔ٘/ ٗٔ

.  " .ىذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل ٮترجاه اٟتاكم: وقاؿ« لك، وبارؾ عليك، وٚتع بينكما ُب خَت
 (ٖٗ٘/ ٚ) ا١تنَت البدرواٟتديث صححو الًتمذي كما سيأٌب وابن ا١تلقن ُب 

 ٜٔٓٔ الًتمذي سننقاؿ عنو حديث حسن صحيح. انظر ( ٖ)
 كتاب (ٕٛٔ/ ٙ) النسائيو ، ٜٙٓٔبرقم  -النكاح هتنئة باب- النكاح كتاب (ٗٔٙ/ ٔأخرج ابن ماجو )( ٗ)

برقم  (ٛٙٙ/ ٖ)، واٟتاكم ٖٛٚٔرقم ب (ٕٓٙ/ ٖ)وأٛتد  ٖٖٔٚبرقم - تزوج؟ إذا للرجل يدعى كيف-النكاح 
 تقولوا ال: فقاؿ والبنُت، بالرفاء،: فقالوا جشم، بٍت من امرأة تزوج أنو طالب، أيب بن عقيل عن اٟتسن، عن ،ٛٙٗٙ
ال تقولوا ذلك، فإف النيب ولفظ أٛتد : " «عليهم وبارؾ ٢تم، بارؾ اللهم: » اهلل رسوؿ قاؿ كما قولوا ولكن ىكذا،
 الباري فتح قاؿ: " فيما عقيل من يسمع مل اٟتسن أف إال ثقات ورجالو قاؿ ابن حجر:  .قد هنانا عن ذلك (ٜ /

ٕٕٕ) 
 ، (ٖ٘/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٜٓٗ/ ٚ) ، العزيز شرح الوجيز(ٗٙٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
 .(ٕٗ: ص) احمليط القاموس، (ٖٖٓ/ ٗٔ) العرب لساف،  (ٕٓٗ/ ٕ) اللفة مقاييس انظر ُب معٌت الرفاء: (ٙ)
/ ٕ)، وأبو داود ٜٛٔٔ -أىلو عليو دخلت إذا الرجل يقوؿ ما باب- ( كتاب النكاحٚٔٙ/ ٔ)بن ماجو اأخرج  (ٚ)

  ٕٚ٘ٚبرقم وصححو  (ٕٕٓ/ ٕ) ، واٟتاكمٕٓٙٔ برقم -النكاح جامع ُب باب- كتاب النكاح (ٕٛٗ
 أو خادما، أو امرأة، أحدكم أفاد إذا: " قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى النيب عن ، جده عن أبيو، عن عن عمرو بن شعيب

 ما وشر شرىا، من بك وأعوذ عليو، جبلت ما وخَت خَتىا، من أسألك إين اللهم: وليقل بناصيتها، فليأخذ دابة،
/ ٔ) وزيادتو الصفَت اٞتامع صحيح، وحسنو األلباين ُب (ٜٔ٘/ ٜ) ا١تهرة إٖتاؼ. صححو ابن حجر.ُب " عليو جبلت
ٕٔٙ) 



 المقدمات                              فصل في الُخطبة                                                            كتاب النكاح

 
 ٕٓٗ 

وأف يقوؿ عند  .ا أيضا كما مر ُب صبلة النفلمويسن ٢تا صبلهت .(ٔ)ركعتُت وأف يصليَ 
 .(ٕ)وجنب الشيطاف ما رزقتنا ،بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطاف :اٞتماع

ويسن عرض موليتو على ذوي  .والظاىر أنو ال فرؽ ُب ندب ىذا بُت من يولد لو وغَته
 :ف ينوي بالنكاحأو  ،على الشاىدين زيادة ،ُب العقد /ب[ٖٖ] وإحضار الصاٟتُت ،الصبلح

 .(ٖ)الشرعيةوغَت٫تا من ا١تقاصد  ،وصوف دينو ة،السن

و أ ،فاؼ نفسوإعو أ ،من ولد صاّب :طاعة :بالنكاح (ٗ)[]إف قصدوُب شرح مسلم وغَته 
ف مل يقصد ذلك فهو من إو  ،ويثاب عليو خرة،اآل أعماؿفهو من  ،٨توه أو ،صيانة فرجو

.(٘)وال يأٍب بو ،ال يثاب عليو ،الدنيا أعماؿ

                                                           

عن أيب عبد الرٛتن السلمي، أف رجبل أتى ابن مسعود، فقاؿ: إين  ،ٜٜٗٛ (ٕٗٓ/ ٜ)ُب الكبَت  أخرج الطباين( ٔ)
تزوجت امرأة، وإين أخاؼ الفرؾ، قاؿ: " إذا أتيت هبا فصل ركعتُت وقل: اللهم بارؾ يل ُب أىلي، وبارؾ ٢تم ُب، اللهم 

 ٣تمع .الصحيح رجاؿ لوورجا الطباين، رواهقاؿ ا٢تيثمي: . اٚتع بيننا ما ٚتعت ٓتَت، وفرؽ بيننا إذا فرقت إىل خَت"
 (ٕٜٕ/ ٗ) الزوائد

 إذا يقوؿ ما باب- الدعوات كتاب (ٕٛ/ ٛ) متفق عليو من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، عند البخاري( ٕ)
 يقولو أف يستحب ما باب-كتاب النكاح (ٛ٘ٓٔ/ ٕ)ومسلم  ٖٛٛٙ برقم -أىلو أتى إذا يقوؿ ما باب- أىلو أتى
 .ٖٗٗٔبرقم -اٞتماع عند

، (ٙٛ/ٖٔ) النبيو كفاية،  (ٖٙ/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٜٔٗ/ ٚ) ، العزيز شرح الوجيز(ٖٚٗ/ ٕ) ا١تهذب انظر: (ٖ)
 وٚتيعهم عب بيستحب بدؿ يسن. .(ٛٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت

 .بُب:  أ، وأثبتمن  سقط(  ٗ)
 (ٜٚٔ/ٔفتاوى النووي )، (ٕٜ/ ٚ) مسلم على النووي شرحانظر: ( ٘)



  فصل في أحكام النظرالمقدمات                                                                                    كتاب النكاح

 
 ٕٓ٘ 

 []فصل في أحكام النظر

النكاح  إرادةعند  وا١ترأةلكل من الرجل  (ٔ)أصلوكبلمو دوف كبلـ   أفادهندب كما ( و)
ُب شروط  ا١تقررةغَت عورتو  اآلخرينظر من  أف :أي ة(غير عور نظر ) :ا١تندوب وغَته

 ،بالوجو يعرؼ اٞتماؿ إذ ؛الوجو والكفُت ظهرا وبطنااٟترة: فينظر الرجل من  ،(ٕ)الصبلة
كما صرح بو ابن ة،  والركب ةماعدا مابُت السر  ة:مومن األ .(ٖ)ب البدفصوبالكفُت خ

و٫تا ينظراف  .(ٚ)وكبلـ صاحب البحر صريح فيو .(ٙ)منو مفهـو كبلمهإ :وقاؿ (٘)(ٗ)الرفعو
 .(ٛ)منو ماعدا مابينهما

                                                           

 (.ٖ٘ٗالصفَت )صانظر: اٟتاوي ( ٔ)
/ ٔ) الطالبُت روضة، (ٚٙٔ/ ٕ) الكبَت اٟتاويوعورة ا١ترأة ُب ا١تذىب كلها ما عدا الوجو واليدين. انظر: ( ٕ)

 .(ٖٗ/ ٕ) ، العزيز شرح الوجيز(ٖٕٛ
،  (ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة(.ٖٕٗ/ٕ، التهذيب )(ٕٛ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٖٖ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٖ)

 ، (ٖٔ/ ٖٔ) النبيو كفاية
أٛتد بن ٤تمد بن علي بن مرتفع، أبو العباس، حامل لواء الشافعية ُب عصره ٧تم الدين أبو العباس ابن  ة:ابن الرفع (ٗ)

ولقب بالفقية لفلبة الفقو عليو وويل حسبة مصر ودرس با١تعزية هبا وناب ُب القضاءومن تصانيفو: )ا١تطلب ُب ة، الرفع
(، طبقات ٕٗ/ٜ) ُب شرح التنبيو، توُب: سنة عشر وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى شرح الوسيط، والكفاية

 (.ٕٔٔ/ٕالشافعية البن قاضي شهبة )

 (ٛٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت: -النقل عنو-انظر (٘)
. ولعلو يقصد ٔتفهـو كبلمهم: بناء على ما تقرر أيضا على الصحيح (ٕٛٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت: -النقل عنو-انظر( ٙ)

 روضة.(ٖٙ/ ٕ)من ا١تذىب أف عورة األمة كعورة الرجل اٟتر وىي ما بُت السرة والركبة. انظر: العزيز شرح الوجيز 
 .(ٖٕٛ/ ٔ) الطالبُت

 ( وقاؿ إنو ظاىر ا١تذىب.ٜٚ/ٕانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٚ)
واهلل  -البياف وغَته، بأف األمة كاٟترة وىو مقتضى إطبلؽ كثَتين، وىو أرجح دليبل.  بقد صرح صاحقاؿ النووي: 

 .(ٖٕ/ ٚ) الطالبُت روضة. أعلم
 ، (ٜٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌتانظر: ( ٛ)
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وىي غَت  .(ٔ)لتخوؼ الفتنوة؛ نو ليس بعور أحـر نظر ذلك ببل حاجو مع  إ٪تا :والنووي
 أوىل ،(ٕ)من كبلـ الرافعي وغَته أخذا١تا قررتو الشامل فتعبَت ا١تصنف ٔتا ذكره . معتبه ىنا
 ة،طبوخِ  ،نكاح :من ةوالبد من تيقن كوهنا خلي .(ٖ)والكفُت /أ[ٖٗ] بالوجو أصلومن تعبَت 

 .مطلقا فيما يظهر ة،وعد

 (٘)/ ة،جابوبعد اإل ،(ٗ)ال بعدىا ة،يعٍت قبل خطب (قبل تراض)يكوف ذلك  أف والسنة
خبلفا  ،وال بينهما ،(ٙ)ا٠تطبةبالعـز على النكاح الصادؽ ٔتا بعد  أصلوخبلفا ١تا يو٫تو تعبَت 

وقد  (ٚ)ةللمفَت  وذلك ١تا صح من قولو  ة؛جاب١تا يو٫تو تعبَته بالًتاضي ا١تتوقف على اإل
تدـو  :أي .(ٛ)«ـ بينكمادَ ؤَ يػُ  أف أحرىنو إف إليها؛انظر » -طبتهاخِ  أراد :أي- امرأة:خطب 

 ةلفواأل ا١تودة

                                                           

 (ٕٔ/ ٚ) الطالبُت روضةانظر: ( ٔ)
 (ٜٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، (ٓٚٗ/ ٚ) انظر: العزيز شرح الوجيز( ٕ)
 (.ٖ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت )ص (ٖ)
وقبل ا٠تطبة، لئبل يًتكها بعد ا٠تطبة فيؤذيها، ىذا ىو  نكاحها على العـز بعد النظر، ىذا ووقت قاؿ النووي: "( ٗ)

 .(ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة ".الصحيح
 [بٜ]ب/ هناية( ٘)
 انظر: اٟتاوي ا١ترجع السابق. (ٙ)
مسعود، الثقفي، يكٌت أبا عبد اهلل، أسلم عاـ ا٠تندؽ، وشهد اٟتديبية، وكاف ا١تفَتة بن شعبة بن أىب عامر بن  (ٚ)

(، أسد الفابة ُب معرفة ٘ٗٗٔ/ٗموصوفا بالدىاء، توُب: بالكوفة سنة ٜتسُت. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (.ٙ٘ٔ/ٙ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ٖٕٛ/ ٘الصحابة )

 أبواب (ٜٖٛ/ ٖ)، والًتمذي ٖٕٖ٘برقم  -التزويج قبل النظر إباحة- النكاح كتاب (ٜٙ/ ٙ) أخرجو النسائي (ٛ)
 برقم (ٖٔ٘/ ٜ)وقاؿ: حديث حسن. وابن حباف  ٚٛٓٔبرقم - ا١تخطوبة إىل النظر ُب جاء ما باب- النكاح

ىذا حديث صحيح على شرط »وقاؿ  ٜٕٚٙ (ٜٚٔ/ ٕ) ، واٟتاكمٗ٘ٔٛٔبرقم  (ٛٛ/ ٖٓ)، وأٛتد ٖٗٓٗ
 (ٖٓ٘/ ٚ) ا١تنَت البدر. واٟتديث صححو ايضا ابن ا١تلقن ُب: «ٮترجاهالشيخُت، ومل 
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 ما إىلينظر منها  أفف استطاع إف -ذلك أراد :أي– ا١ترأة أحدكمخطب  إذا» :ومن قولو 
 .(ٔ)«لنكاحها فليفع إىليدعوه 

 إليهاينظر  إ٪تاكاف   إذا إليها؛ ينظر أففبل جناح عليو  أةامر  أحدكمخطب  إذا» :ومن قولو
 (ٖ).(ٕ)«تعلم ف كانت الإو  للخطبة،

  إىلوال نظر  ،عرض عن منظوره فيؤذيوألو كاف بعدىا لرٔتا  ألنو ا٠تطبة،اعتب ذلك قبل  وإ٪تا
وبدا ٢تم  ا٠تطبةوقع بعد  إذاف مثل ذلك يعرض فيما أل ؛كوهنا قد تعجبو فبل ٬تاب فيتضرر

دوف  ،فروعي جانبها /ب[ٖٗ]، وال عكس ،ذؿبفهم بالارد ٯتكنو استعط إذافهو  وأيضا .فيو
وحكاية الشارح احتماال باٟترمة فيها  .(ٗ)السنةخبلؼ  ا٠تطبةنو بعد أوالذي يتجو  ،جانبو

 .(٘)نظر

                                                           

/ ٕٕ) ، وأٛتدٕٕٛٓبرقم  -تزو٬تها يريد وىو ا١ترأة إىل ينظر الرجل ُب باب- (ٕٕٛ/ ٕ) أخرجو أبو داود( ٔ)
ىذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل  ، وقاؿ: "ٜٕٙٙبرقم  (ٜٚٔ/ ٕ) ، واٟتاكمٙٛ٘ٗٔبرقم  (ٓٗٗ

/ ٙ)لؤللباين داود أيب صحيح، (ٖٙٓ/ ٖ) اٟتبَت التلخيص ،(٘ٓ٘/ ٚ) ا١تنَت البدرواٟتديث حسن. انظر: ". ٮترجاه
ٖٜٔ) 

 سلسلة ُب، صححو األلباين ٜٔٔبرقم  (ٜٕٚ/ ٔ) ، والطباين ُب األوسطٕٖٕٓٙبرقم  (٘ٔ/ ٜٖ)أخرجو أٛتد( ٕ)
 (ٕٔٓ/ ٔ) الصحيحة األحاديث

، العزيز شرح الوجيز (ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة ،(ٕٛ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٖٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٖ)
/ ٖ) ا١تطالب أسٌت (ٖٗ٘: ص) األخيار كفاية،  (ٕٚٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٖٔ/ ٖٔ) النبيو كفاية  ،(ٜٙٗ/ ٚ)

ٔٓٛ). 
 هناية ا١تطلب، (ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة ،(ٓٚٗ/ ٚ) ، العزيز شرح الوجيز(ٕٛ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيطانظر: ( ٗ)
 .(ٜٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، (ٕٚٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٖٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  (ٖٛ/ ٕٔ)
 /أ..ٕٛٔشرح اٞتوجري لوح رقم  (٘)
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 (ٕ)[قبلها]إليو  ةحاج ال إذ ؛(ٔ)[رغبتو ُب نكاحهايكوف بعد  ]أف :ويشًتط ٞتواز النظر
قي ُب قلب أل إذا» : وما صح من قول :ما ذكرتو، ك أراد :طبٓتا١تراد  أفوالدليل على 

ُب  (٘)(ٗ)كالقونوي اإلسنويفاندفع تنظَت . (ٖ)«إليهاينظر  أفس أب فبل امرأة،خطبة  امرئ
 .بظاىر اٟتديث :ذلك

قاؿ: ] ٬تاب إىل خطبتو دوف غَتهأف اىرا ظٔتا يرجو رجاًء  :د ابن عبد السبلـ ندب النظروقي  
فإف غلب على ظنو أنو ال ٬تاب مل ينظر، وإف استوت اإلجابة وعدمها ففيهما: احتماالف؛ 

 .(ٚ)(ٙ)[غلبة الظن اجملّوز. انتهىإذ النظر ال ٭تل إال عند 

إال  ،ألهنا األصل ؛اٟترمة :ي يظهرلذوا ،واٟترمة اإلباحة :وكبلمو فيمن مل يرج كذلك ٭تتمل
وبو يعلم أف اشًتاط ابن  ،أنو ال ٬تاب ال أثر ٢تابالنكاح مع غلبة الظن  ةراد. وإ١تسوغ

 ة.بل الشرط أف ال يفلب على ظنو عدـ اإلجاب ،فيو نظر :عبدالسبلـ ظهور الرجاء

                                                           

 ١تعٌت. واهلل أعلم.للعلو األقرب لسياؽ ا: ر عينو ُب إنكاحها" وما أثبتو من:بأف تعذ": ُب:أ(  ٔ)
 .بمن: أ، وأثبت ُب:  سقط(  ٕ)
، وأٛتد ٗٙٛٔبرقم  -يتزوجها أف أراد إذا ا١ترأة إىل النظر باب- النكاح كتاب (ٜٜ٘/ ٔ) أخرجو ابن ماجو (ٖ)
 أف يريد ا١ترأة إىل الرجل نظر باب-كتاب النكاح (ٖٙٔ/ ٚ) ُب الكبى، والبيهقي ٕٛٓٙٔبرقم  (ٓٔٗ/ ٕ٘)

 .ىذا اٟتديث إسناده ٥تتلف فيو ومداره على اٟتجاج بن أرطاة وقاؿ: ٜٖٔٗٔبرقم   -يتزوجها
 أيب عن يعلى أيب عن صحيحو ُب حباف ابن رواه فقد أرطأة بن حجاج بو ينفرد تعقبو البوصَتي ُب الزوائد وقاؿ: "مل

 مسلمة بن ٤تمد رأيت قاؿ حثمة أيب بن سليماف عمو عن حثمة أيب بن ٤تمد بن سهل عن حاـز أيب عن خيثمة
 (. ٜٜ/ ٕ) ماجو ابن زوائد ُب الزجاجة مصباح". انظر: أيضا سهل حديث من مسنده ُب أٛتد اإلماـ ورواه فذكره

 .(ٖٕٓ/ ٔ) الصحيحة األحاديث سلسلة "الطرؽ هبذه قوي فاٟتديث وباٞتملةقاؿ األلباين: "
اإلماـ العبلمة عبلء الدين التبيزي بن  الثناء أبو الدين ٤تب العامل يوسف بن إٝتاعيل بن علي بن : ٤تمودالقونوي (ٗ)

وصنف شرحا على ٥تتصر ابن ، درس با١تدرسة الشريفية بالقاىرة سنُت كثَتة وكاف فقيها فاضبل، القونوي األصل ا١تصري
توُب ُب ربيع األخر سنة ٙتاف وٜتسُت ، اٟتاجب وتصحيحا للحاوي الصفَت ذكر فيو تصحيحات الرافعي والنووي

 (ٖٗٛ/ ٓٔ) للسبكي الكبى الشافعية ، طبقات(ٕٚ/ ٖ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات . انظر:وسبعمائة

 (.ٕٔ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٘)
 .ب وأثبت ُب: سقط من: أ،( ٙ)
 (ٕٚٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٜٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت: : -النقل عنو-انظر ( ٚ)
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وال إذف  ،من غَت شعور للمنظور (التغف)كاف نظره إليو  (ولو) .أف ينظر إىل اآلخر ولكلٍ 
وإف كانت ال » :ُب ا٠تب السابق لقولو  ؛(ٔ)-١تالك رٛتو اهلل اخبلف-وال من وليو  ،منو

 .تتزين فيفوت غرضو ولئبل /أ[ٖ٘]. (ٕ)«تعلم

لفرض  (ٖ)راقةسكما صرح ابن ،  والنظر بشهوة وعدمو ،وال فرؽ بُت خشية الفتنة وعدمها
 .(ٗ)التزوج

ومنو يؤخذ أنو  .فبل يندـ بعد نكاحو عليوَتبُت ىيئٍة، لِ  ،كرر النظر عند حاجتو إليويف أو 
مل ت٭ت (٘)وقوؿ الزركشي ،وإف زادت ا١ترات على ثبلث ،يكرر ما دمت لو حاجة إىل التكرار

اعتمد  (ٛ)ٍب رأيت صاحب اإلسعاد .(ٚ)خبلفو (ٙ)ظهر[]ي والذي ،فيو نظر ،تقديره بثبلث
 .(ٜ)ذلك أيضا

                                                           

/ ٕ) ا١تدينة أىل فقو ُب الكاُبانظر: . وال يتأمل ٤تاسنهامن أراد نكاح امرأة فليس لو عند مالك أف ينظر إليها  (ٔ)
 .(ٗٓٗ/ ٖ) اٞتليل مواىب، (ٖٗٓ/ ٗ) والتحصيل البياف،  (ٜٔ٘

 (.ٖٕٓسبق ٗتر٬تو ُب ص ) (ٕ)
ٛتد بن ٭تِت بن سراقة بضم السُت ا١تهملة وٗتفيف الراء أبو اٟتسن العامري البصري الفقيو الفرضي : ابن سراقة (ٖ)

ولو  الشاىد،  أدب وكتاب اٟتيل وكتاب متوسط ٣تلد التلقُت كتاب تصانيفو ومن ، احملدث صاحب التصانيف ُب الفقو
 الشافعية وأربعمائة. انظر: طبقات عشر سنة حدود ُب ض، توُبكتاب كبَت ُب الفرائض ٝتاه الكشف عن أصوؿ الفرائ

 (ٜٙٔ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية ،طبقات(ٕٔٔ/ ٗ) للسبكي الكبى

 (ٜٗ/ ٗ) البهية الفرر: -النقل عنو-انظر( ٗ)
ومثلو عن  (ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة ".التزوج لفرض الفتنة خاؼ وإف النظر ىذا ويباح: اإلماـ اؿقاؿ النووي: "ق

 (ٓٚٗ/ ٚ) الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز
لعلو ذكر ىذا ُب ا٠تادـ فقد جاء الديباج: "ولو تكرير النظر ولو خاؼ من النظر الفتنة". الديباج ُب توضيح ( ٘)

 (ٛٚ/ٕا١تنهاج )
 بوأثبت ُب:  أ، :سقط من(  ٙ)
 (ٕٛٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٜٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، (ٖٕٔ/ ٜ) البياف ،(ٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
 الشارَحُت" ب "ُب : (  ٛ)
 ( وفيو: "أنو مقيد ْتسب اٟتاجة فهي الضابط". ٙٗٚانظر: االسعاد بشرح االرشاد ص: )(ٜ)
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رسل يبأف  :أو غَته ،من ٤ترمها (استوصف)تيسر لو  (وإال) ،ىذا كلو إف تيسر للرجل النظر
أو  ،يتأملها ويصفها لو -(ٔ)خبلفا ١تا يو٫تو كبلـ أصلو-، كممسوح: امرأة أو ٨توىا

انظري » :إىل امرأة قاؿ (ٕ)بعث أـ سليم ١تا صح أنو  ؛بفَت إرساؿ ،يستوصف من يعرفها
 (٘)«(ٗ)ومشي عوارضها ،(ٖ)هايعرقوب

وتقييد البعث  .معاطف البدف اليت يعرض فيها تفَت الرائحة :أي (ٙ)«طفهاامع» :وُب رواية
 .(ٜ)وإف أطلق ٚتع ذلك ،(ٛ)(ٚ)ذكره الشيخاف كالقاضي :ربعدـ التيس  

                                                           

 (ٖ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت )ص( ٔ)
اٝتها، فقيل: سهلة. وقيل: رميلة. وقيل: الفميصاء، بنت ملحاف بن خالد بن زيد، أـ أنس أـ سليم اختلف ُب  (ٕ)

(، اإلصابة ُب ٘تييز ٖٖٖ/ ٚ(، أسد الفابة ُب معرفة الصحابة )ٜٓٗٔ/ٗبن مالك، االستيعاب ُب معرفة األصحاب )
 (ٛٓٗ/ٛالصحابة )

. قيل: ألنو إذا اسود عقباىا اسود سائر جسدىا. اإلنساف عقب فوؽ غليظ عصبعرقوبيها: بالتثنية والعرقوب ( ٖ)
 (ٗٔٔ: ص) احمليط القاموس، (ٕٕٔ/ ٖ) واألثر اٟتديث غريب ُب النهايةانظر: 

 نقية امرأة يقاؿ عارض واحدىا واألضراس الثنايا بُت ما وىي جانبو وعرضو الفم عرض ُب اليت األسناف العوارض (ٗ)
 .(ٔٔٗ/ ٕ) اٟتديث غريب ُب الفائق، (ٙٔٗ/ ٔ) قتيبة البن اٟتديث غريب .والعارضُت العارض

 .«ىذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل ٮترجاه»، واٟتاكم وقاؿ: ٕٖٗٗٔبرقم  (٘ٓٔ/ ٕٔ) أخرجو أٛتد( ٘)
.  (ٛٓ٘/ ٚ) ا١تنَت البدر انظر: ، بل تكلم فيو العلماء كأٛتد وغَته الصحيح ُب لو ٮترج مل عمارةبأف تعقبو ا٢تيثمي 

 .(ٖٖٗ/ ٖ) وا١توضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةوضعفو األلباين ُب 
 ٜ٘ٔٙبرقم   (ٕٗٓ/ ٙ) الواسطي حنيفة بن مدعن ٤ت األوسط ا١تعجمأخرج ىذه الزيادة الطباين ُب ( ٙ)
عبداهلل بن ٤تمد فيو . و (ٕٖ٘/ ٖ) االعتداؿ ميزاف. انظر: بالقوى ليس: الدارقطٍت قاؿ الواسطي حنيفة بن مد٤تو 

 .(ٕٙ٘/ ٗ) ا١تيزاف لساف انظر: .با١تعروؼ ليس شيخ: حاًب أبو قاؿا٢تذيل: 
 األصحاب، صاحب رفعاء أحد اٞتليل ا١تروروذي، اإلماـ القاضي علي أبو أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسُت القاضي (ٚ)

، تفقو على القفاؿ ا١تروزي وىو والشيخ أبو علي أ٧تب تبلمذتو وأوسعهم ُب الفقو دائرة وأشهرىم ا١تشهورة. التعليقة
توُب سنة اثنتُت ، وٗترج عليو من األئمة عدد كثَت منهم إماـ اٟترمُت وصاحب التتمة والتهذيب ا١تتويل والبفوي وغَتىم

 البن الشافعية ، طبقات(ٖٙ٘/ ٗ) للسبكي ىالكب  الشافعية التعليقة طبقات صاحب .  انظر:وستُت وأربعمائة
 (ٕٗٗ/ ٔ) شهبة قاضى

 (ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٓٚٗ/ ٚ) شرحفتح  العزيزانظر: ( ٛ)
 .ولو أمر امرأة تنظر إىل ٣تردىا، فبل بأسوقاؿ:  (ٖٛ/ ٕٔ) ا١تطلب هنايةانظر: ( ٜ)
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 ٕٔٔ 

  ٍب ،ألنو أبلغ ؛وأف الكبلـ ُب األفضل وىو النظر ،ضح أنو ٥تَت بُت النظر والبعثاوو 
أف  :إذا للمبعوث كما صرح بو ،يستفيد بو ما ال يستفيد بالنظر (ٔ) ألنو ؛البعث /ب[ٖ٘]

 .(ٕ)هيصف للباعث زائدا على ما ىو ينظر 

وفيو  .(ٖ)جاز نظره للحاجة ،وكاف ٢تا ابن أمرد ،بعضهم أنو إذا مل يتيسر لو النظر ْتثو 
وإال فرؤية االبن  ،ألنو إف أمكنو االستيصاؼ ولو من االبن من غَت نظر إليو فبل حاجة ؛نظر

ويلـز عليو جواز رؤية  ،ما يتفق فيها اثناف ل  ألف احملاسن أمور دقيقة قَ  ؛ال تفٍت عن رؤيتها
 .والوجو خبلفو ،لكبلمهم وكل ذلك مناؼ وأختها، ،بنتها

و دوف عبارة حت بو عبارتُ ر  فيندب ٢تا كما صَ  (كهي) ندب النظر ٍب االستيصاؼ ُب وىو
بقيده -ف مل يعـز ىو كاؼ إوىل عزمها على نكاحو و  .عند عزمو على نكاحها ،(ٗ)أصلو

ولعل  ،كل ٤تتمل؟  أو ال بد من عزمو -(٘)ٔتا فيو السابق عن ابن عبدالسبلـ رٛتو اهلل تعاىل
ف مل إف ،كما مر (ٙ)[]اإلذفنظر منو إىل غَت عورتو مع التكرار وعدـ تأف  .األوؿ أقرب

، أو استوصفت من ليتأملو ويصفو ٢تا ؛ما لور أو امرأة ٤ت :ا ٢تامً رَ ذكرا ٤تَْ  أرسلتسر ذلك ييت
 .(ٚ)من زيادتوغَت إرساؿ، وندب االستيصاؼ ٢تا 

                                                           

 ".بل قدب: "ُب: ( ٔ)
 (٘ٗٗ: ص) ا١تعُت فتح، (ٕٛٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت ،(ٜٓٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌتانظر: ( ٕ)
 وكاف نظره ٭تـر أمرد ابن أو أخ و٢تا ا١تخطوبة نظر تعذر إذا بأنو ا١تتأخرين بعض أفىتقاؿ ا٠تطيب الشربيٍت: "( ٖ)

 (ٕٛٓ/ ٗ) احملتاج مفٍت ."اىػ إليو ا٠تاطب نظر ٬توز أنو يشبهها
 (ٖ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت ص:)( ٗ)
 (ٕٛٓانظر: ص )( ٘)
 األقرب للمعٌت. واهلل أعلم. :ب، لعلووما أثبُتو من، "األوؿ" بدؿ : أ:ُب(  ٙ)
/ ٗ) احملتاج مفٍت(، ٖٕ٘/ٕ، التهذيب )(ٕٓ/ ٚ) الطالبُت روضة (،ٓٚٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٚ)

 (ٜٗ/ ٗ) البهية الفرر(، ٕٛٓ
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 ؤخذومنو ي /أ[ٖٙ]. (ٔ)إيذاءألنو  ؛وال يقوؿ ال أريدىا ،ويسن لو إذا مل تعجبو أف يسكت
 .وليس ببعيد ،يسن ٢تا ذلك إذا مل يعجبها و:أن

النظر وا١تس ىنا  أحكاـوقد جرت عادهتم بذكر  ،إذ ال حاجة إليو ؛ا١تسُ  :وخرج بالنظر
 .(ٕ)إىل مثلو أو من كلٍ  ،أو عكسو امرأةما من رجل إىل إوىو  ،ااستطرادً 

خبلفا للحاوي   ،(ٖ)وكذا عكسو ،حرة أو أمة امرأةمن رجل لشيء من بدف  (نظر وحرم)
ونظر ما عدا ما بُت ركبة األمة  ،حيث جوز نظرىا ١تا عدا ما بُت سرتو وركبتو :كالرافعي

 .(ٗ)وسرهتا

 ،وال بُت النظر بشهوة وغَتىا ،وال فرؽ بُت أمن الفتنة فيما يظهر للناظر من نفسو وعدمو
 .(ٙ)وأصلو (٘)/ىذا ما ُب ا١تنهاج 

                                                           

 (ٖٔ/ ٕٔ) ا١تطلب هنايةانظر: ( ٔ)
/ ٗ) احملتاج مفٍت(، ٖٕ٘/ٕ،  التهذيب )(ٖٖ٘/ ٖ) الوسيط مشكل شرح، (ٜٙٗ/ ٚ) انظر:العزيز شرح الوجيز (ٕ)

 (ٜٗ/ ٗ) البهية الفرر، (ٕٛٓ
 إال بدنو ٚتيع إىل النظر ٢تا: أصحها. أوجو وفيو الرجل، إىل ا١ترأة نظر: "(ٕ٘/ ٚ) الطالبُت روضة "في قاؿ النووي( ٖ)

 .والركبة السرة بُت ما
 .فقط ا١تهنة ُب منو يبدو ما نظر ٢تا: والثاين 
 لقوؿ وغَته،( ا١تهذب) صاحب قطع وبو ٚتاعة، عند األصح ىو الثالث، ىذاو  .منها يرى ما إال منو ترى ال: والثالث 

 وىو اٟتديث، «تبصرانو أليس أنتما، أفعمياواف: »- - ولقولو( أبصارىن من يفضضن للمؤمنات وقل: )تعاىل اهلل
  أعلم واهلل -. حسن حديث

 .(ٚٚٗ/ ٚ) (، العزيز شرح الوجيزٖ٘ٗالصفَت ص: ) اٟتاوي انظر:( ٗ)
 [أٓٔ]ب/ هناية( ٘)
 (ٕٗٓ: ص) الطالبُت منهاج(، ٕٛٛانظر: احملرر ص: )( ٙ)
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 ،٢تن من ا٠تروج سافرات الوجوه الوالةباتفاؽ ا١تسلمُت على منع النساء مع  اإلماـووجهو 
عن  واإلعراض ،سد الباب :ق ٔتحاسن الشرعئفالبل ،و٤ترؾ للشهوة ،ف النظر مظنة الفتنةأوب

 .(ٔ)باألجنبيةكا٠تلوة   األحواؿ،تفاصيل 

ن أموجو والكفُت عند من جواز نظر ال األكثرينصلها عن أما ُب الروضة و  اإلسنويوصوب 
ة الًتجيح بقو  /ب[ٖٙ]: ورده البلقيٍت فقاؿ ،(ٕ)لكوف األكثرين عليو ،من غَت شهوة ،الفتنة

ف لكاف سببا ُب وىو كما قاؿ ولو فتح ىذا الباب اآل ،(ٖ)ُب ا١تنهاج والفتوى على ما ،ا١تدرؾ
 .لفساد الزماف ؛افتتاف كثَتين

 ا١ترأة٬تب على  نو الأ :عياض عن العلماء القاضي من االتفاؽ نقلُ  اإلماـنقلو  يناُب ما وال
ف منعنهن من أل هن؛عن البصر وعلى الرجاؿ غض ة،ذلك سن وإ٪تا ،سًت وجهها ُب طريقها

لسد باب  ةعام ةوفيو مصلح ة،سن ألنوبل  ؛ف السًت واجب عليهن ُب ذاتوال أل :ذلك
 أجنيبعلم بنظر تحيث مل  هف ٤تل جواز أ والذي يظهر .(ٗ)با١تروءة إخبلؿوُب تركو  ،الفتنو
ف ُب وأل .(ٙ()٘)الذميةمن قو٢تم و٬تب سًت وجهها عن  أخذا ؛وجب عليها السًت وإال إليها،

 .للناظر على اٟتراـ إعانةكشفو   ءبقا

                                                           

 (ٕٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزنقلو عنو الرافعي انظر: ( ٔ)
 .(ٔٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز، (ٕٔ/ ٚ)  الطالبُت روضة(، ٕٔ/ٚانظر: ا١تهمات ) (ٕ)
 عند وكذا فتنة خوؼ عند وكفيها وجهها وكذا أجنبية كبَتة حرة عورة إىل بالغ فحل نظر و٭تـرقاؿ ُب ا١تنهاج: " (ٖ)

 (ٕٗٓ: ص) الطالبُت منهاج ".الصحيح على األمن
 . (ٖٚ/ ٚ) مسلم بفوائد ا١تعلم إكماؿ انظر:( ٗ)
 زيادة: "وا١تراىق. :ب:ُب(  ٘)
 .(ٕ٘/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٚٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٙ)
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ف اليدين ٭تـر  أو  ،جواز الكشف مقصود على الوجو أف :وغَته (ٔ)وظاىر كبلـ القاضي
 ا١تشقة،ف ُب سًته نوع من أال إلغ ُب الفتنو أبف كاف إف الوجو و أل ؛ووىو متج .كشفهما

 .قاطلفوجب م ،ُب سًت٫تا بوجو ةمشق نو الإف ،ٓتبلؼ اليدين ،لذلك فأبيح

 /أ[ٖٚ] مرهأصح من  ما: (ٕ)ةكاٟتر   ةمواأل ،كالرجل  أةف ا١تر أصححو النووي من  ودليل ما
: عمى الأليس أ :فقالتا ،(ٖ)ـ مكتـوأقبل ابن أ١تا  ،باالحتجاب ةَ وميمون ةسلم ـَ أ 

 .(ٗ)«لستما تبصرانوأنتما أ فاعمياو أ :فقاؿ ؟بصرناي

 ةفاطم  وأمره ألبداهنم.ال  ،وحراهبم (٘)ة٪تا كاف للعب اٟتبشإرضي اهلل عنها  ةَ شئعا ونظرُ 
 .عُت ةمع كوهنا واقع ،يستلـز جواز النظر ال ،(ٚ)ـ مكتـوأباالعتداد عند ابن  (ٙ)بنت قيس

                                                           

 القاضي عياض. : ب:ُب(  ٔ)
 (ٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
،  أـ ابن وىو -عمرو: وقيل -شريح بن اهلل عبد ابن أـ مكتـو (ٖ)  ا١تدينة قدـ، اختلفوا ُب اٝتو واسم ابيومكتـو

 لو يسمع ومل هبا، ومات ا١تدينة إىل رجع ٍب الراية، ومعو القادسية وشهد بصره، ذىب قد وكاف بسنتُت، بدر بعد مهاجرا
 معرفة ُب انظر: االستيعابغزواتو.  بعض ُب ا١تدينة على يستخلفو وسلم عليو اهلل صلى النيب وكاف. عمر بعد بذكر

 (ٕٚٔ/ ٖ) الفابة ، أسد(ٜٜٚ/ ٖ) األصحاب

 -{أبصارىن من يفضضن للمؤمنات وقل: }وجل عز قولو ُب باب- اللباس كتاب (ٖٙ/ ٗ)أخرجو أبو داود ( ٗ)
، وابن ٖٕٚ٘ٙبرقم  (ٜ٘ٔ/ ٗٗ)أٛتد و  ىذا حديث حسن صحيح.وقاؿ  ٕٛٚٚوالًتمذي برقم ، ٕٔٔٗبرقم 

 .(ٖ٘ٔ/ ٖ) اٟتبَت التلخيصُب  ابن حجر: وصححو  ٘ٚ٘٘برقم ، (ٖٚٛ/ ٕٔ)حباف 
 ُب اٟتراب أصحاب باب-الصبلة كتاب (ٜٛ/ ٔ) متفق عليو من حديث عائشة رضي اهلل عنها عند البخاري( ٘)

 أياـ ُب فيو معصية ال الذي اللعب ُب الرخصة باب-العيدين صبلة كتاب (ٛٓٙ/ ٕ)، ومسلم ٗ٘ٗبرقم  -ا١تسجد
 ٕٜٛبرقم  -العيد

بنت قيس بن خالد بن وىب القرشية، أخت الضحاؾ بن قيس، قيل: كانت أكب منو بعشر سنُت. وُب فاطمة  (ٙ)
االستيعاب ُب معرفة األصحاب انظر:  بيتها اجتمع أىل الشورى ١تا قتل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهم.

 (.ٕٙٚ/ٛ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )ٕٕٗ/ ٚ(، أسد الفابة ُب معرفة الصحابة )ٜٔٓٔ/ٗ)

 ٓٛٗٔبرقم  -٢تا نفقة ال ثبلثا ا١تطلقة باب-الطبلؽ كتاب (ٗٔٔٔ/ ٕ)أخرجو مسلم ( ٚ)
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 ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ :و تعاىلوقولُ 

الشًتاكهما ُب و  ،(ٖ)ءمار واإلئُب اٟترا ةعام أهناالصحيح  :(ٕ)فقاؿ ابن القطا .(ٔ)چ
 ئر.بلغ منها ُب كثَت من اٟتراأ ءبل ُب كثَت من اإلما ةوخوؼ الفتن ة،نوثاأل

٬تاب  .(٘)رئباٟترا أتتشبهُت :وقاؿ ،هاأسر  (ٗ)[نع]مة بوضع اٞتلباب األ عمر  مرُ أو 
١تا مر ُب اٟترة  ،ال يلـز من كشف الوجو جواز رؤيتوإذ  ؛ليهاإ نو ليس فيو جواز النظرأب :عنو

 .مع حرمة نظره ،من جواز كشفها ُب الطريق

ف ا١تدرؾ ٍب ىنا ٓتبلؼ أل ؛ثرؤ ي ُب الصبلة ال :أي ة،بعور س كل ليس أف ر أوكوهنا كالرجل ُب 
 .(ٙ)ٍب و٭تـر نظر٫تا ىنا ،وكفيها ليستا عورة ةاٟتر  /ب[ٖٚف وجو ]أترى  الأٍب  ،ا١تدرؾ

 ويندب ٢تا إذا قرع باهبا أف ال ،من الفتنوألو عند اإلصفاء فيجوز  ،وصوت ا١ترأة ليس بعورة
 .(ٚ)وضع ظهر كفها على فمها :بنحو ،بل تفلظو ،ترٜتو

                                                           

 ٜ٘األحزاب: سورة  (ٔ)
 ا١تالكي، الفاسي، ا١تفريب، اٟتافظ، ، العبلمة، اإلماـ، اٟتمَتي، الشيخ، ٤تمد بن علي اٟتسن أبو القطاف ابن (2)

 انظر: سَت توُب ُب ربيع األوؿ، سنة ٙتاف وعشرين وست مائة. الوىم واإليهاـ من تصانيفو:  القطاف بابن: ا١تعروؼ
 (ٚٗ/ ٕٕ) بالوفيات ، الواُب(ٖٙٓ/ ٕٕ) النببلء أعبلـ

 (ٓٚانظر: النظر ُب أحكاـ النظر ص: )( ٖ)
 لعلو األقرب للمعٌت. واهلل أعلم.وما أثتبتو من:ب،  "على" ُب: أ: (  ٗ)
عن أنس، قاؿ: رأى عمر أمة لنا متقنعة، فضرهبا ولفظو:  ٖٕٙٙبرقم  (ٔٗ/ ٕ) أخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو (٘)

 ُب . صححو ابن حجرٗٙٓ٘برقم ، (ٖٙٔ/ ٖ)، وبنحوه أخرج عبدالرزاؽ ُب مصنفو  «ال تشبهي باٟترائر»وقاؿ: 
 . (ٕٗٔ/ ٔ) ا٢تداية أحاديث ٗتريج ُب الدراية

لنظر إىل األمة على ثبلثة أوجو أهنا كاٟترة، والثاين: ٭تـر ما ال يبدو ُب عند ا١تهنة، والثالث: احملـر ذكر الرافعي أف ا( ٙ)
مابُت السرة والركة. وذكر أف األخَتين مشهوراف، وقاؿ إف األصح أنو جواز النظر إال ما بُت السرة والركبة  لكن يكره. 

 .(ٗٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: 
 (ٖٕ/ ٚ) الطالبُت روضةورجح النووي أهنا كاٟترة وقاؿ إنو مقتضى كثَتين وأرجح دليبل. انظر: 

 أسٌت، (ٗٙٗ/ ٕ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  ،(ٕٔ/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٕٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز  انظر:( ٚ)
 .(ٕٓٔ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٙٚٔ/ ٔ) ا١تطالب
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ولو مع  ،حد٫تا لشيء من بدف اآلخرأ يعٍت مس   (بين ذكر وأنثى اسُ م  وت   نظرُ )حـر ( و)
 :زؿأننو لو مس فأ :وأغلظ بدليل ،ألنو أبلغ من النظر ُب اللذة ة؛ومن غَت شهو  ،من الفتنةأ

ف قلنا ّتواز نظره إو  ،األجنبيةمس ومن ٍب حـر  .(ٔ) يبطل: ملنزؿأولو نظر ف ،بطل صومو
 .كما يأٌبمة،  ومس ٨تو ظهر ٤تر  ،أو على كبلـ الروضة السابق ،٠تطبة

 أو رجل امرأة، من ظفر يد ((ٕ)مبان كقالمةولو في ) ة.وحرمة النظر وا١تس ا١تذكورين مطرد
ما ف يواريو على أفيجب  ،(٘)استصحابا ١تا كاف من حرمة النظر ؛رجل وأ ،(ٗ)أمة (ٖ)ولو

ف غلب على ظنو تعمد نظر من ٖتـر إوىو متجو  ،ليوإلئبل ينظر  ؛(ٙ)اقتضاه كبلـ القاضي
 إليو.نظره 

 

                                                           

 روضة الطالبُت، (ٓٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز ،(ٜٕ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٜٕ/ ٘) ذىبا١ت ُب الوسيطانظر: ( ٔ)
(ٚ /ٕٚ). 
 (ٖٛٙ: ص) الفقهاء لفة معجم، (ٖٛٓ: ص) الفقهي القاموس .انظر:الظرؼ طرؼ من قطع ماالقبلمة:  (ٕ)
 ( ٕ٘ٔإشارة للخبلؼ بناء على ا٠تبلؼ ُب النظر إىل األمة انظر ص )( ٖ)
 أمًة" ".: ُب: ب(  ٗ)
ا١تسألة متفرعة على حكم النظر إىل يد ا١ترأة فمن قاؿ بأنو جائز عند األمن من الفتنة حكم بأنو جائز عند  ىذه (٘)

انفصالو. وأما من قاؿ بأنو ٭تـر النظر إىل يدىا ولو مع األمن من الفتنة كما ُب ا١تنهاج حكم ْترمة النظر إىل ا١تنفصل 
 واهلل -. ورجلو ويده يدىا، قبلمة دوف رجلها قبلمة إىل النظر ٭تـر: حاألص وعلىمنو، غَت أف النووي قاؿ ُب الروضة: "

  (ٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُت ". أعلم
 (ٕٓٔانظر كبلـ القاضي ص )( ٙ)
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ر من امتشاط ثانيت الفعلي ُب اٟتمامات على طرح ما لئلٚتاع ؛ذرعي الوجوبواستبعاد األ
 ،وال نسلم أف ذلك إٚتاع فعلي ،نظرفيو  /أ[ٖٛ]: (ٔ)وحلق عانات الرجاؿ ،شعور النساء

٨تو الريق أف والذي يظهر  .(ٕ)ال ٭تـر نظر ا١تنفصل :وقيل .بل ال يفعلو إال من ال خبلؽ لو
 .حدأبرؤيتو عند  ةألنو ليس مظنة للفتن ؛والدـ ال ٭تـر نظره

، كنظر للخطبةِ : (ٖ)أما ٢تا فيحبلف (ال لحاجة) :وإ٪تا ٭تـر النظر واللمس حيث كانا
. (ٗ)بُت ما ٬تب ويسن، وجرى عليو ابن العماد وغَته ]وللتعليِم، وظاىر كبلمهم أنو ال فرؽ

لكن قاؿ السبكي: كشفت كتب ا١تذىب فإ٪تا يظهر منها جوازه فيما ٬تب كالفاٖتة، وما 
 .(٘)يتعُت من الصنائع، بشرط التعذر من وراء حجاب

وتبعو بعضهم فخص ذلك باألمن؛ وألنو ٭تتاج إليو مطلقا دوهنا، ولو ُب الواجب إذ ال تبعد 
 .(ٙ)٨تو ٤تـر أو زوج أو أجنيب من وراء حجاب[

وٖتمل  ،وجو ا١ترأة والرجل عند ا١تعاملة ونظرِ  ،كما مر،  غَت عورة الرقيق عند شرائو ونظرِ 
 (ٛ)/وجهها كما نقلو  للحاجة إىل ا١تعرفة حينئذ ولو أف ينظر ٚتيعَ  ،(ٚ)الشهادة ٢تا أو عليها

  (ٜ)الروياين

                                                           

 .(ٕٚٔ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت: -النقل عنو-انظر( ٔ)
 (ٛٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز وىو الوجو الثاين كما ذكره الرافعي. انظر :( ٕ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕ٘ٓ: ص) الطالبُت منهاجانظر: ( ٖ)
 (٘ٛٔ/ ٗ) الفرر البهية : -النقل عنو-انظر( ٗ)
 (ٕٙٔ/ ٗ) مفٍت احملتاج: -النقل عنو-انظر( ٘)
  أ، وأثبت ُب: ب :سقط من( ٙ)
  (ٕٗٓ: ص) الطالبُت منهاج(، ٖٕٚ/٘التهذيب ) (ٖٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
 [بٓٔ]ب/ هناية( ٛ)
الروياين،  احملاسن أبو اإلسبلـ فخر القضاة قاضي أٛتد، بن ٤تمد بن أٛتد بن إٝتاعيل بن الواحد عبدالروياين  (ٜ)

 عند التاـ والقبوؿ والرئاسة الوجاىة لو كانت وغَته وخبلفاً  وأصوالً  مذىباً  أيامو ُب األفاضل رؤوس من البحر،  صاحب
ـو اٞتمعة حادي عشر احملـر سنة ياستشهد ، والكاُب شرح ٥تتصر على ا١تختصر واٟتلية، ومن تصانيفو البحرا١تلوؾ، 
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 .(ٔ)العلماء عن ٚتهور

وتكلف   األوجو.وىو  .(ٕ)إف أمكن معرفتها ببعضو وجب االقتصار عليو :وقاؿ ا١تاوردي
 ،فإف مل يتيسر ،بكشفو -تيسرف إ-مرأة أو ٨توىا ا أمرت ،ف امتنعتإف ،كشفو عند ذلك

مل يتعُت عليو مل  فإف ،ولو خاؼ الشاىد من النظر الفتنة ،الشاىد بكشفو فيما يظهر رأم
وكذا استماع  ،٢تا أو ،واٟتكم عليها ،ليفهاحلت :وللحاكم النظر .(ٖ)نظر متحرزا وإال ،٬تز لو

 .احتاج لذلك (ٗ)[ف]إ؛ شهادة فيما يظهر

بعد فقد  ،إىل ذلك ا١تلجئةللحاجة  ؛فصد وحجامة :لنحو ،بقدر اٟتاجة وكالنظر ا١تس  
 .(ٙ)/ب[يصلح لذلكٖٛ]نس من اٞت (٘)واحد

                                                                                                                                                                      

 قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٜٛٔ/ ٖ) األعياف بلحدة. انظر: وفياتاثنتُت وقيل سنة أحدى وٜتسمائة قتلو ا١ت
 (ٕٚٛ/ ٔ) شهبة

  (ٛ٘ٔ/ٕٔانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٔ)
 (٘ٗ/ ٚٔ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙ/ ٖٔ) الوجيز شرح العزيز(، ٛ٘ٔ/ٕٔ، ْتر ا١تذىب )(٘ٗ/ ٚٔ) الكبَت اٟتاويانظر:  (ٖ)

ٕٜ) 
 أ، وأثبت ُب: ب :سقط من(  ٗ)
 "ويشًتط تعذر أحد" ب: ُب: (  ٘)
 (ٜ٘/ ٗ) الفرر البهية  (ٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٙ)
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ٍب مسلم  ،فقد مسلمة :(ٕ)ة[وللمسلم] .(ٔ)فقد مسلم يعاِب :وُب معاٞتة الذمي للمسلم
ومهارتو ُب  ةغَت اٞتنس بأقل ٦تا يرضى بو اٞتنس من األجر  ارض إف والظاىر .يعاٞتاف
ويظهر  .ولو مع وجود اٞتنس ،٬توز العبلج بو :أو ظن ا١تعاِب ،ْتسب االستفاضة ،العبلج

وىل تقدـ الذمية على الذمي ُب  .مسلمُب عبلج  (ٖ)على ]ا١تسلمة[ أيضا أف الذمي مقدـ
ولعل  ،كل ٤تتمل؟  نظرىا أخف أو يستوياف ٟترمة نظر كل منهما إليها فأل ؟عبلج مسلمة

 .األوؿ أشبو

أو ٨تو امرأة  ،(ٗ)مانع خلوة من ٨تو زوج أو سيد حضورُ  :وحيث كاف من غَت اٞتنس اشًتط
 المتناعها ،ما مل تكن ٍب خلوة رجلُت أجنبُت بامرأة ،جالِ عَ ملل أو أو ٤ترمة للمعاِبَ  ،ثقة
 .(ٙ()٘)[ينئذ]ح

 

                                                           

 (ٜٙ/ ٗ) الفرر البهية ، (ٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٔ)
 لعلو األقرب للمعٌت. واهلل أعلم. ب:للمسلمُت" وما أثبُتو من: أ: ُب (  ٕ)
 واهلل أعلم. معٌتلعلو األقرب للب:  :مُت" وما أثبتو من"ا١تسلُب: أ: (  ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 "ح".من: ب: وُب: أ: (  ٘)
 (.ٜٖ٘/ٕ، األنوار )(ٕ٘ٔ/ ٗ) احملتاج مفٍتانظر: ( ٙ)
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كاف أو  وُب غَت٫تا ما عدا الفرج قببل ،مطلق اٟتاجة :ُب نظر الوجو والكفُت ومسهما ويعتب
اٟتاجة  أي )شدتها(ألجل  (و) (ٔ)ٌتالض كشدة ،ف يكوف ٦تا يبيح التيممأتأكدىا ب :دبرا

ال يعد  أفب ،فعلم أنو يعتب فيو مزيد تأكدىا. ٬توز نظره ومسو (ٕ)[حينئذف] (لفرج)بالنسبة 
فيد تفيد ا١ترتبة الثانية بل تال  (ٗ)كأصلو /أ[ٜٖ]تو وعبار  .(ٖ)ةءبها ىتكا للمرو بسبالتكشف 

 .خبلؼ ما تقرر فيها

وقضيتو أف خوؼ شُت ُب  ،وأقره اإلماـ،عن  (٘)ىو كما نقلو الشيخافتيمم والضبط ٔتبيح 
 (ٚ) .(ٙ)ونظر فيو الزركشي ،ال يبيح ذلك ن،عضو باط

لظهور  ؛وللثدي ُب الشهادة بالرضاع ،والوالدة او٬توز النظر للفرج أيضا ُب الشهادة بالزن
 .(ٛ)اٟتاجة إىل ذلك

                                                           

 تاج ،(ٙٛٗ/ ٗٔ) العرب لساف انظر:. فيو وثبت مرضو طاؿ قد الذي لسقيمىو ا١ترض، والضٍت ا١تريض ا :الضٌت (ٔ)
 .(ٖٛٔ/ ٔ) العروس

 "ح".من: ب: وُب: أ:  (ٕ)
 (ٕٙٔ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٜٙ/ ٗ) البهية الفرر (ٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٖ)

 (ٜٖ٘/ٕاألنوار )
وإف أبُت، والنظر ال  -شعرىا وغَته-ا١ترأة ( وعبارتو: "وحـر للذكر مس شيء من ٖ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت: )ص( ٗ)

 ٟتاجة ومؤكدىا ُب السوأة.
  (ٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز انظر:( ٘)
 أسٌت :-النقل عنو-. انظر:نظر وفيو بسببو النظر امتنع باطن عضو ُب فاحشا شيئا خاؼ لو أنو الزركشي قاؿ (ٙ)

 (٘ٔٔ/ ٖ) ا١تطالب
زيادة: "ويشًتط ُب معاٞتة العورة كونو ثقة؛ كما أفهمو كبلـ ا٠توارزمي، واعتمده األذرعي، وعليو فيعتب  ب:ُب: (  ٚ)

  ُب الذمي كونو ثقة ُب دينو، نعم إف تعُت غَت الثقة جاز لضرورة كما ىو ظاىر"
 (.ٖٛ٘/ٕقلت: نص على اشًتاط كونو عدؿ ُب األنوار )

 (ٜٖ٘/ٕاألنوار ) (٘ٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب (ٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٛ)
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 ،بأف مل يبلغ حدا يشتهي عرفا ،ال مع صفر ُب أحد٫تا :أي (ال بصغر)حيث كانا و( )
 .(ٔ)عٌت ا١تقتضي للتحرملفقد ا١ت

 ،ألنو أبلغ ؛حرمتو :و٭تتمل ،وىو ٤تتمل ،وعكسو ،حل ا١تس من كبَت لصفَتة :وقضية كبلمو
 .ٓتبلؼ ا١تس ،عن النظر مع الصفر يشق االحًتازألف ٤تل و  ،فبل يلـز من حل النظر حلو

من  ،أنو ال فرؽ بُت الفرج وغَته :نقبل عن الروضة (ٕ)وقضية كبلمو أيضا وبو صرح ُب شرحو
 .(ٖ)الصفَت والصفَتة

من اٞتـز ْترمة  :ما حكاه الرافعي (٘)سرى إليو من رد الروضة (ٗ)[-أي: ا١تقري–]وما نسبو 
 ،ففهم أنو رد اٟتكم ،وحكاية االتفاؽ عليها بأف القاضي جوزه جزما ،نظر فرج الصفَتة

 ألنو إ٪تا رد حكاية االتفاؽ فقط دوف  ؛كما فهم /ب[ٜٖفجرى على مقتضاه وليس ]

فعبارتو  ،(ٚ)ٟتاوياوعليها مشى  ،(ٙ)بدليل ما جـز بو ُب ا١تنهاج كأصلو من اٟترمة ،اٟتكم
 .(ٛ)األنواروهبا جـز صاحب  ،أحسن

                                                           

 .(ٗٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز( ٖٕٔ/ٕ، التهذيب )(٘ٚٔ/ ٕ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
( "واألصح فيمما اختاره النووي أنو ٬توز النظر إىل فرج الصفَتة إىل سن ٜٔجاء ُب إخبلص الناوي: ص:)( ٕ)

 التمييز".
 فرؽ وال اٞتواز، واألصح. ا١تنع: أحد٫تا. وجهاف الصبية، إىل النظر ُبوجاء فيو: " (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)

 ".الفرج إىل ينظر ال لكن وغَتىا، عورهتا بُت
 لعلو األقرب للمعٌت. واهلل أعلم. ب،"إىل الروضة" ومأ اثبتو من: أ، ُب: (  ٗ)
 صاحب ونقل. الصفَتة فرج إىل ينظر ال بأنو الرافعي، جـز: قلتوجاء فيو:"  (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)

 تشتهى، ال اليت الصفَتة فرج إىل النظر ّتواز تعليقو ُب حسُت القاضي قطع بل كذلك، وليس ىذا، على االتفاؽ العدة
 بذلك الناس لتسامح اٞتواز، الصحيح: وقاؿ وجهُت، فيو ا١تتويل وذكر. ا١تروذي إبراىيم الصفَت ُب بو وقطع والصفَت،

  .- أعلم واهلل -. الناس عن عورتو سًت ٯتكنو ْتيث ومصَته التمييز، سن بلوغو إىل تبقى ذلك إباحة وأف وحديثا، قدٯتا
 (ٕٗٓ: ص) الطالبُت منهاجانظر: ( ٙ)
 ( وعيارتو: ".... والصبية ال الفرج".ٖ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت: )ص( ٚ)
 (ٕٙ٘/ٕ)األنوار  انظر: (ٛ)
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 ،ويستثٌت األـ ،فيجوز نظره إىل التمييز :أما فرج الصفَت ،ىذا كلو ُب فرج الصفَتة كما تقرر
 ؛ومسو لنحو حفظ ثيابو عن البوؿ زمن الرضاع والًتبية ،فلها نظر فرج الصفَتة والصفَت

 .(ٔ)وبو يعلم أف األـ مثاؿ وأف ا١تراد من لو دخل ُب تربيتها .١تكاف الضرورة

أف  :حيث حل االستمتاع ،والسيد وأمتو ،فلكل من الزوجُت (حل استمتاع)ال مع ( و)
احفظ » :١تا صح من قولو  ؛حىت الفرج والدبر ،(ٕ)ن بدنوينظر وٯتس من اآلخر ما شاء م

أي  (يكره)لكن  ،وألف ذلك ٤تل ٘تتعو .(ٖ)«ما ملكت ٯتينك وأ ،زوجتك :عورتك إال من
والنظر إىل باطنو أشد   .ولو ُب حالة اٞتماع ،من أحد٫تا إىل اآلخر (نظر قبل)مع كراىة 

 .الفرج :أي (ٗ)«ما رأيت منو وال رأى مٍت» :قالت عائشة رضي اهلل عنها ؛كراىة

 (ٙ)وإف حسنو ابن القطاف ،ضعيف ى.العم :أي .(٘)النظر إىل الفرج يورث الطمس :وخب
ال  إذ ؛وىلوىي ٔتعٌت خبلؼ األَ  :قيل .(ٕ)أو ٤تموؿ على الكراىة ،(ٔ)وابن الصبلح /أ[ٓٗ]

 .وىذا منو ،بأف ا١تعٌت قد يقوى عندىم حىت يكوف ٔتنزلة النهي ا٠تاص :ويرد   .هني فيو خاص

                                                           

 احملتاج مفٍت، (ٓٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ،(ٓ٘٘/ ٖ) الوسيط مشكل شرح ،(٘ٚٔ/ ٕ) الكبَت اٟتاويانظر:  (ٔ)
(ٗ /ٕٔٓ) 
/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٜٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز، (ٖٔ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٜ٘ٔ: ص) التنبيةانظر:  (ٕ)

 (ٜٜ/ ٗ) البهية الفرر، (ٕٖٔ/ ٜ البياف، (ٕٚ
 (ٓٗ/ ٗ)، وأبو داود ٕٜٓٔبرقم  -اٞتماع عند التسًت باب- النكاح كتاب (ٛٔٙ/ ٔ) أخرجو ابن ماجو (ٖ)

 حفظ ُب جاء ما باب- األدب أبواب (ٜٚ/ ٘)، والًتمذي ٚٔٓٗبرقم  -التعري ُب جاء ما باب- اٟتماـ كتاب
،  ٖٛ٘ٚبرقم  (ٜٜٔ/ ٗ) واٟتاكم، ٖٕٗٓٓبرقم  (ٖٕ٘/ ٖٖ) ، وقاؿ حديث حسن. وأٛتدٜٕٙٚبرقم  -العورة
 .ز بن حكيم، عن أبيو، عن جده، رضي اهلل عنو. من حديث هب«ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل ٮترجاه»وقاؿ 

رواه أبو يعلى ا١توصلي : "(ٛ٘ٗ/ ٔ) الكشاؼ أحاديث ٗتريجمل أقف على من أخرجو من أىل اٟتديث وجاء ُب ( ٗ)
ٍب قاؿ  مالك غرائب ا١تسمى كتابو ُب الدارقطٍت ورواه، الوفاء كتابو ُب اٞتوزي ابن رواه يعلى أيب طريق ومن ُب مسنده

 .٤تمد ابن كامل وزيد بن حسن ضعيفاف وال يصح ىذا عن مالك وال عن الزىري انتهى
 (ٕٔٚ/ ٕ) اٞتوزي البن ا١توضوعاتموضوع. انظر: ( ٘)
( قاؿ: "وكل من ُب ىذا اإلسناد ثقة إال بقية من الوليد  فإف حالو عند ٖٖٔانظر: النظر ُب أحكاـ النظر: ص:) (ٙ)

احملدثُت ُب رواية ا١تنكرات عن قـو ال يعرفوف أو ضعفاء معروفة، وأحسن أحوالو إذا روى عن ثقة وىو ىهنا روى عن 
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٭تـر النظر إىل  :(ٗ)الدراميوقوؿ  .(ٖ)أقواؿ ؟وىل يورث العمى ُب الناظر أو الولد أو القلب
صلو أو  .قيل :واحًتز منو بقولو ،وإف مشى عليو ا١تصنف ُب فصل ا٠تيار ،ضعيف .(٘)الدبر

 .فلذا كانت عبارتو أحسن ؛(ٚ)فيشملو (ٙ) بسوءةٍ ب  عَ 

ألنو  ٯتلك التمتع  ؛ٓتبلؼ العكس ،منعها منو إذاحرمة نظرىا لعورة زوجها  :وْتث الزركشي
 .(ٓٔ)ألنو ٤تل ٘تتعو: حل نظر كل إىل فرج اآلخر :تعليلهم (ٜ)/يرده  (ٛ).هبا ٓتبلؼ عكسو

 ٘تجسٍ  :و٨توِ  ،وتزوجٍ  وأمتو احملرمة عليو بكتابةٍ  شبهة،لكوهنا ُب عدة  عليو أما زوجتو احملرمة
ونسيب ورضاع  ،ومن غَته ،وعدة وبتحيضٍ  ،(ٔٔ)الشيخاف وكما قال،  وشركة وردةٍ  وتوثنٍ 

خبلفا ١تا  ،لكذل ما عدا ٭تو  ،مابُت السرة والركبة وال مسُ  رُ فبل ٭تل لو وال ٢تا نظ ،ومصاىرة
 .ْتلو من زيادتو ييدوالتق .يو٫تو كبلمو من التحرم مطلقا عند عدـ حل االستماع

                                                                                                                                                                      

 قية فكن منها على تقية". إماـ وىو ابن جريج، وفيو قالوا أحاديث بقية ليست بن
 (ٜٖ٘/ ٖ) الوسيط مشكل شرحانظر: ( ٔ)
 (ٜٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز ".الكراىة على ٤تموؿ صح إف فا٠تبقاؿ الرافعي: "( ٕ)
 (ٖٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب،  (ٕٖٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف انظر: (ٖ)
 الدارمي، صاحب الفرج أبو اٞتليل اإلماـ الشيخ ا١تيموف بن عمر بن ٤تمد بن الواحد عبد بن ٤تمد :الدرامي (ٗ)

/ ٗ) للسبكي الكبى الشافعية . انظر: طبقاتمات سنة تسع وأربعُت، تفقو على أيب اٟتسن بن األردبيلياالستذكار، 
 (ٖٕٗ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٕٛٔ

 (ٖٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت: -النقل عنو–انظر ( ٘)
 (.ٗ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت ص: )( ٙ)
 زيادة: "قولنا".ب: ُب: (  ٚ)
 (ٖٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت: -النقل عنو-انظر:  (ٛ)
 [أٔٔ]ب/ هناية( ٜ)
/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٜٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز، (ٖٔ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٜ٘ٔ: ص) التنبيةانظر:  (ٓٔ)

 (ٜٜ/ ٗ) البهية الفرر، (ٕٖٔ/ ٜ البياف، (ٕٚ
 .(ٕٚ/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٜٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔٔ)
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أهنم   ،(ٔ)ا١تبعضة وا١تبعض بالنسبة إىل سيدتوالبلقيٍت ُب ا١تشًتكة وَ  /ب[ٓٗ] بوصوّ 
 . (ٕ)إحراـو كحيض   ،ؿاالزو  قريبِ  وال أثر للتحرم بعارضٍ  ،كاألجانب

 .ن ٟتاجةائك و٘تاس ال نظرَ  :ٟتاجة أي :وعطف على موصوؼ قولو

 ،-(ٖ)ا١تتويلكما قالو - مل يبق فيو ميل إىل النساء إذا وأنثياه؛ذكره  (سوحموال نظر م)قولو 
 .(ٗ)سرة وركبة من امرأة ونظرىا ىي ذلك منو ءما ورا

ويكوف غَت  ،أو إىل ا١تفعوؿ، مضافا إىل الفاعل لذلك ّتعل ا١تصدرويصح مشوؿ كبلمو 

 :أي .(٘)چ ې ې ې  ۉ   ۉچ :وذلك لقولو تعاىل ؛ا١تذكور مقيسا عليو
 .(ٙ)اٟتاجة إىل النكاح

ا١تففل ُب غفلة الذي ال  :من أنو لكن اختار النووي ما قالو ابن عباس رضي اهلل عنهما
 .(ٚ)يكثرث للنساء وال يشتهيهن

                                                           

 .ب:  سيده"ُب: (  ٔ)
 .(ٕٛٔ/ ٗ) احملتاج مفٍت، (ٖٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت :-النقل عنو-انظر( ٕ)
عبد الرٛتن بن مأموف بن علي النيسابوري ا١تتويل. ولد: سنة سبع وعشرين وأربعمائة. أخذ عن: القاضي  :ا١تتويل (ٖ)

٥تتصر ُب الفرائض. توُب: سنة ٙتاف وسبعُت ، اٟتسُت، وأيب سهل أٛتد بن علي، وعلى الفوراين. ومن تصانيفو: التتمة
(، طبقات الشافعية البن قاضي ٙٓٔ/٘عية الكبى)(، طبقات الشافٚٛٔ/ٜٔوأربعمائة.  انظر: سَت أعبلـ النببلء)

 (ٕٚٗ/ٔشهبة )

 الطالبُت روضة ،(ٖٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز،  (ٖ٘/ ٕٔ) ا١تطلب هناية ،(ٖٖ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيطانظر: ( ٗ)
 (ٖٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز، (ٕٕ/ ٚ)
 ٖٔالنور: سورة ( ٘)
 (ٖٕٗ/ ٕٔ) القرطيب تفسَت، (ٗٓٗ/ ٖ) البفوي تفسَت، (ٔٙٔ/ ٜٔ) الطبي تفسَتانظر:  (ٙ)
 .(ٛٗ/ ٙ) كثَت ابن تفسَت. ينظر ُب تفسَت ابن عباس لآلية: (ٖٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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إذ أقل أحوالو أف  ؛أف يكوف مسلما ُب حق ا١تسلمةب :وقيد الزركشي جواز نظر ا١تمسوح
 .(ٔ)هو أوىلفنظر  للمسلمة توىي مع الكفر ال  ،يكوف كا١ترأة

 .مقطوع الذكر :وىو /أ[ٔٗ] واجملبوب األنثيُت،مقطوع  :وىو ا٠تصي   :وخرج با١تمسوح
 إىلليس ألحد منهم النظر ف .الشيخ الفاين :وىو م  وا٢تِ  .ا١تتشبو بالنساء :وا١تخنث وىو

 .(ٕ)فحوؿالكفَتىم من   أجنبية،

إف كانا  ،أو نظرىا منو ذلك ،ما وراء سرة وركبة منها :ا١تملوؾ ٚتيعو ٢تا (عبدىا) ال نظر( و)

١تا صح من و  .(٘)چ ۅ ۅ ۋ ۋ چ :لقولو تعاىل (ٗ)،(ٖ)عدلُت والعبد غَت مكاتب
وعليها ثوب ال يسًت  ،لفاطمة رضي اهلل عنها ١تا دخل عليها ومعو عبد قد وىبو ٢تا قولو 

 .(ٙ)«وغبلمك أبوؾىو  إ٪تا ،ليس عليك بأس» :ٚتيع بدهنا

 

                                                           

 (ٔٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت: -النقل عنو–انظر ( ٔ)
/ ٚ) الوجيز رحش العزيز(، ٜٖٕ/٘، التهذيب )(ٖٖ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط ،(ٖٙ/ ٕٔ) ا١تطلب هنايةانظر: ( ٕ)

 ، (ٖٕ/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٖٚٗ
/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٖٚٗ/ ٚ) الوجيز العزيز شرح(، ٜٖٕ/٘،  التهذيب )(ٖ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)

 (ٔٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٔٔ/ ٗ) مفٍت احملتاج ،(ٖٕ
زيادة: " وال يلـز من حل النظر مع الوالية وا١تلك حلو مع الذكورة وا١تلك، وعلى ما مر عن اإلسنوي  ُب : ب: (ٗ)

 بشرط أف يكوف عدال ُب دينو "
 ٖٔالنور: سورة ( ٘)
، والبيهقي ُب ٙٓٔٗ برقم - موالتو شعر إىل ينظر العبد ُب باب- كتاب اللباس (ٕٙ/ ٗ)أخرجو أبو داود  (ٙ)

  .ٖ٘ٗ٘ٔبرقم  -ٯتينها ملكت ١تا زينتها إبدائها ُب جاء ما باب-كتاب النكاح   (ٗ٘ٔ/ ٚ) السنن الكبى
 .(ٕٙٓ/ ٙ) الفليل إرواء: ُباأللباين. و  (ٓٔ٘/ ٚ) ا١تنَت البدرُب ابن  صححو
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لفلبة الفسق على  ؛وٚتع متأخروف ُب رده (ٕ)النووي أطاؿلكن  ،(ٔ)ىذا ىو ا١تذىب ا١تعتمد
بأف اشًتاط  :ويردّ  .(ٖ)إذا تكرر منهم ا١تبيت مع سيداهتم ،سيما اٟتساف ،النساء وا١تماليك

 .(ٗ)العدالة ُب اٞتانبُت ينفي ذلك

ويؤيده ما يأٌب من حل ]. حل نظر القن الكافر لسيدتو ا١تسلمة :ُب طرازه اإلسنويوذكر 
: أف (٘)نظر األمة الكافرة لسيدهتا ا١تسلمة. وكأف الفرؽ بينو وبُت ما مر آنفا عن الزركشي

 رابطة ا١تلك أقوى ُب حل النظر؛ لبلحتياج إليو معها من انتفاء الشهوة.

العدالة ٍب كما ىنا، ال يقتضي اٖتاد٫تا فيما ْتث فيو. وإف أمكن أف وْتُث أيب زرعة اشًتاط 
يقاؿ: ال يلـز من حل النظر مع األنوثة وا١تلك حلو مع الذكورة وا١تلك، وعلى ما مر عن 

 .(ٙ)[اإلسنوي

                                                           

 ا١تنصوص وىو وا٠تلوة النظر جواز ُب ٢تا ٤تـر ىو قاؿ من فمنهم ا١ترأة ٦تلوؾ ُب أصحابنا اختلفقاؿ الشَتازي: "( ٔ)
 (ٕ٘ٗ/ ٕ) ُب ا١تهذب ".{أٯَْتَانُػُهن   َمَلَكتْ  َما أَوْ : }وجل عز لقولو

 ( وقاؿ السيوطي: "ٕٕ/ٚذكر اإلسنوي أف النووي ُب نكت لو على ا١تهذب صحح التحرم. انظر: ا١تهمات )( ٕ)
 ويكثر. البلوى هبا تعم ٦تا ا١تسألة ىذه: وعبارتو فيو، وبالغ. التحرم: ا١تهذب على لو ٣تموع ُب -أي النووي– وصحح

 .(ٕٕٙ: ص) للسيوطي والنظائر األشباه". .مشهور فيها وا٠تبلؼ إليها، االحتياج
أطاؿ السيوطي ُب االشباه والنظائر رد ه، وذكر أف اآلية ا١تقصود هبا: اإلماء دوف العبيد، واٟتديث: ٭تتمل فيو أف ( ٖ)

 تثبت إ٪تا اٟترمة ألف. ٢تا ٤ترما يكوف ال أف أصحابنا عند يحالصحالعبد صفَت، ونقَل عن الشيخ أيب حامد أنو قاؿ: 
 بينهما خلقت فشخصاف: وسيدتو العبد، وأما. وغَت٫تا واألخت، كاألخ، شهوة، بينهما ٗتلق مل الشخصُت بُت

ىو الصواب، بل ال ينبفي أف ٬تري فيو خبلؼ بل يقطع بتحرٯتو، وكيف يفتح ىذا الباب للنسوة و  قاؿ:. الشهوة
الفاسقات؟ مع حساف ا١تماليك، الذين الفالب من أحوا٢تم الفسق، بل العدالة فيهم ُب غاية القلة؟ وكيف يستجيز 

وكل  اإلنساف اإلفتاء بأف ىذا ا١تملوؾ يبيت ويقيل مع سيدتو، مكررا ذلك، مع ما ٫تا عليو من التقصَت ُب الدين؟
 (ٕٕٙ: ص) للسيوطي والنظائر األشباهانظر:  رم.منصف يقطع بأف أصوؿ الشريعة تستقبح ىذا وٖترمو أشد ٖت

 (.ٕٕ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٗ)
 (ٕٕ٘انظر ص: )( ٘)
 أ، وأثبت ُب:ب.سقط من: (  ٙ)
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بالزنا أو غَته  ،أو أحد٫تا فاسقا ،أما إذا كانا فاسقُت ،وعليو فيشًتط أف يكوف عدال ُب دينو
 .فبل ٭تل النظر من اٞتانبُت ،ولفَتىا ،أو بعضو حرا ،األوجوعلى 

 (ٔ)ىذا ما ُب الروضة ،كتابة صحيحة فيما يظهر: أي ،مكاتبا /ب[ٔٗ] وكذا إذا كاف العبد
إذا كاف » :١تا صح من قولو  ؛ٔتا إذا كاف معو وفاء :قره وقيده القاضيأو  ،(ٕ)عن القاضي
 .(ٗ)«(ٖ)كن وفاء فليجتنبا حدإمع مكاتب 

أنو  :ونقلوا عن الشافعي رضي اهلل عنو ،نتصار لووأطالوا ُب اال .أنو كالقن :واعتمد ٚتع
 .(٘)١تزيد احًتامهن ؛أجاب عن ا٠تب بأنو خاص بزوجاتو 

نظر الرجل  بأف: فقد يفرؽ .على األوؿ ا١تعتمدو  ،إىل مكاتبتو (ٙ)الرجل[] ومر أنو يباح نظر
 (ٚ) الثاين[]ُبة فكاتب الكتابة مؤثر  ،ال ٮتفى ،إىل أمتو أقوى من نظر ا١ترأة إىل عبدىا كما

 .لقوتو ؛دوف األوؿ ،لضعفو

                                                           

 (ٖٕ/ ٚ) الطالبُت روضةانظر: ( ٔ)
 (ٖٕ/ ٚ)  الطالبُت روضة، (ٗٚٗ/ ٚ) ا الوجيز شرح العزيز: -النقل عنو–انظر ( ٕ)
 ُب: ب: "فلتحتجب".(  ٖ)
، ٕٜٖٛبرقم  -ٯتوت أو فيعجز كتابتو بعض يؤدي ا١تكاتب ُب باب- العتق كتاب  (ٕٔ/ ٗ)أخرجو أبو داود  (ٗ)

 ما باب- البيوع أبواب (ٗ٘٘/ ٖ)، والًتمذي  ٕٕٓ٘برقم  -ا١تكاتب ابب -العتق كتاب (ٕٗٛ/ ٕ)وابن ماجو 
وقاؿ حديث حسن صحيح. والنسائي ُب الكبى برقم  ٕٔٙٔبرقم  -يؤدي ما عنده كاف إذا ا١تكاتب ُب جاء

 يثبت العلم أىل من رضيت من أر وملوقاؿ:   الشافعي ورواهوقاؿ:   (ٓ٘٘/ ٓٔ) الكبى ، والبيهقي ُب ٜٗٛٔ
 (ٖٛٔ/ ٙ) السبيل منار أحاديث ٗتريج ُب الفليل إرواء. وضعفو األلباين ُب: أعلم واهلل،  اٟتديثُت ىذين من واحدا

 (ٜٚ/ ٗ) البهية الفرر، (ٕ٘/ ٚ) الوىاج النجم ،(ٓٔٗ/ ٛ) البيافانظر: ( ٘)
 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب(  ٙ)
 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب(  ٚ)
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 ؛ونظرىا منو ذلك (ما وراء سرة وركبة)٢تا بنسب أو رضاع أو مصاىرة  (محرم) ال نظر( و)

وألف  .اآلية (ٔ)چ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ چ : لقولو تعاىل
 .(ٕ)فكانا كالرجلُت وا١ترأتُت ،ٯتنع ا١تناكحة أبدا احملرمية معًٌت 

وكبلـ  .واحملـر ،والعبد ا١تمسوح :لةأحرمة نظر السرة والركبة ُب مس: وأفاد تعبَته ٔتا ذكر
 أيتٍب ر  حوط.ألنو األ ،ليبا للتحرمتف ؛واألوؿ أوجو ،الشيخُت يقتتضي عكس ذلك

 .رجحو لذلك [/إٔٗ] األذرعي

وعبارة  .ذكرهنعلى تفصيل ُب الثالثة س ،ٓتبلؼ ا١تس ،وٖتل ا٠تلوة كالنظر ُب ا١تسائل الثبلث
 .وليس كذلك ،(ٖ)و ُب ا١تسائل الثبلثلأصلو تفيد ح

امتنع  ،نعم إف كاف ٦تن يعتقد حل احملاـر كاجملوس ،ا١تسلم والكافر (ٗ)/وال فرؽ ُب احملـر بُت 
 ،ألف ا١تانع إ٪تا قاـ بو فقط ؟ال وىل ٯتتنع النظر إليو أو .(٘)نبو عليو الزركشي ،نظره وخلوتو

 .٤تل نظر

فيحل نظر الرجل ١تا وراء  (مماثل) :فيما تقرر من حل النظر ١تا وراء السرة والركبة (وكمحرم)
ه ٦تا مر ُب مبطبلت وغَتِ  (ٚ)«عورة ا١تؤمن ما بُت سرتو وركبتو» :ب٠ت ؛(ٙ)ركبة الرجل وسرتو

 .الصبلة

                                                           

 ٖٔالنور: سورة ( ٔ)
/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، (ٕٗ/ ٚ) الطالبُت روضة، (٘ٚٗ/ ٚ)ز الوجي شرح العزيز(، ٜٖٕ/٘انظر: التهذيب )( ٕ)

ٔٔٓ) 
 (ٖ٘ٗاٟتاوي الصفَت ص:)انظر: ( ٖ)
 [بٔٔ]ب/ هناية (ٗ)
 (ٔٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 ، (ٙٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز(، ٖٕ٘/٘، التهذيب )(ٗٚٔ/ ٕ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٙ)
ولفظو: "عورة  ٖٗٔبرقم  -العورة ُب جاء ما باب- الصبلة كتاب (ٕٗٙ/ ٔ) أخرجو اٟتارث ُب مسنده( ٚ)
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 ،ىذا إف كانتا مسلمتُت .(ٕ)چ    ٴۇ  ۈ چ :لقولو تعاىل ؛(ٔ)ونظر ا١ترأة من ا١ترأة ما ذكر
ألهنا ليست  ؛ما مل تكن ٦تلوكة أو ٤تـر ٢تا ،فيحـر نظر الكافرة إليها :أما ا١تسلمة ،أو كافرتُت

وما ُب الروضة وأصلها  .دخل معها اٟتماـ. فبل توألهنا رٔتا ٖتكيها للكافر ،(ٖ)من نسائهن
بل صرح  ،مل أره نصا ،غريب :قاؿ األذرعي .(ٗ)ا١تهنةعند ا رى منها ما يبدو تمن أنو ٬توز أف 

 [/بٕٗ] النووي بأنو اءفتإويؤيده  ،(٘)وكذا رجحو البلقيٍت وغَته .نيبجٚتع أهنا معها كاأل
 .(ٙ)٭تـر على ا١تسلمة كشف وجهها ٢تا

النتفاء  ؛وإف توقف فيو الزركشي ،وىو متجو ،جواز نظر ا١تسلمة للكافرة :وقضية كبلمهم
والفاسقة مع العفيفة   :قاؿ ابن عبدالسبلـ .وىو خشية الوصف لكافر :سبب التحرم

لوجود السبب ا١تذكور من خشية ؛ -وإف نازعو البلقيٍت- ،وىو متجو .كالكافرة مع ا١تسلمة
 .(ٚ)وصفها لفاسق

نعم  .أي ما وراء السرة والركبة (مسو)ا١تماثل دوف ا١تمسوح وعبد ا١ترأة و احملـر  :أي (ولهما)
إال وعكسو ببل حاجة وال شفقة و  ،وتقبيلها و،رمة كأم٭تـر مس ٨تو ساؽ أو بطن ٤تَ 

وغَته ٦تا ليس  ،٬توز باإلٚتاع مس احملاـر ُب الرأس :وعليو ٭تمل قوؿ شرح مسلم ،(ٛ)جاز

                                                                                                                                                                      

عباد بن كثَت عن أيب عبد اهلل الشامي  عن رواه احملب بن داود اٟتارث شيخ وفيوالرجل..". قاؿ ابن حجر: رواه اٟتارث 
 (ٙٙٙ/ ٔ) اٟتبَت التلخيص انظر: عن عطاء عنو وىو سلسلة ضعفاء إىل عطاء.

 (ٕ٘/ ٚ) الطالبُت روضة، (ٙٚٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 ٖٔالنور: سورة ( 2)
 (ٖٕٙ/٘انظر: التهذيب )( ٖ)
  .(ٕ٘/ ٚ) الطالبُت روضة ، (ٚٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٗ)
 (ٔٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٖ٘: ص) االختصار غاية حل ُب األخيار كفاية(،  ٖٕٙ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
 (ٓٛٔ: ص) النووي فتاوىانظر: ( ٙ)
 (ٖٕٔ/ ٗ) احملتاج مفٍت انظر النقل عنهما: ( ٚ)
 (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٛ)
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ويرد بو ما  .(ٖ)عائشة رضي اهلل عنها وىي مريضة (ٕ)[]٠تدديق و٭تمل تقبيل الص   .(ٔ)بعورة
 .(ٗ)ُب الشرح قالو ا١تصنف

وسومح فيو ما  ،وألف حاجة النظر أعم ،ألف ا١تس أبلغ ُب اللذة :إ٪تا فرؽ بينهما فيما ذكرو 
 ر.وإف أبيح لو النظ ،ا١تس :ومن ٍب مل يبح لنحو ا١تمسوح .سامح ُب ا١تستمل ي

 ،ف كاف كل ُب جانبإو  ،ثوب واحد [/أٖٗ]و٭تـر اضطجاع رجلُت أو امرأتُت عاريُت ُب 
 .(٘)ُب ا١تضجع واتووأخ وتخو إو  ،بويوأبن عشر سنُت و او٬تب التفريق بُت 

ولقوة احملرمية  ،(ٙ)٠تب صحيح فيو ؛ُب كوف األب واألـ كفَت٫تا :وغَته السبكي   نازعو  
 .(ٜ)٠تب فيو صحيح أيضا ؛(ٛ)اعتبار العشر بأف السبع كذلك :ُب والزركشي   .(ٚ)فيهما

                                                           

 (ٛ٘/ ٖٔ) مسلم على النووي شرحانظر: ( ٔ)
 األقرب للمعٌت. واهلل أعلم.لعلو  ب:"ٟتديث" وما أثبُتو من: : أ: ُب(  ٕ)
، قاؿ ابن (ٜٛ٘/ ٔٔ) األصوؿ جامع، (ٜٕٔ/ ٗ) الصحيح اٞتامع الكتاب هتذيب ُب النصيح ا١تختصرانظر: ( ٖ)

 (ٕٚٗ/ ٓٔ) حجر البن الباري فتح .عائشة ابنتو يقبل بكر أبو كاف وكذاحجر: 
( وفيو: "وقاؿ بعضهم ال ٬توز للرجل أف يفمز رجل ابنتو وأمو وال أف ٯتس بطنهما ٕٓ/ٖانظر: إخبلص الناوي )( ٗ)

 اهلل عنهاؿ وىي مريضة".وال أف يقبل وجههما. وقد ثبت أف أبا بكر قبل خد عائشة رضي 
 (ٕ٘/ٚ، ا١تهمات )(ٓٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز(، ٕٔٗ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
 «ال تباشر ا١ترأة ا١ترأة، وال الرجل الرجل»عن عبد اهلل قاؿ:  ٜٛٛٔبرقم  (ٜٕٛ/ ٛ)أخرج النسائي ُب الكبى  (ٙ)

قاؿ:   عن أيب ىريرة، عن رسوؿ اهلل  ٖٛ٘٘برقم  (ٜٖ٘/ ٕٔ)، وابن حباف ٜ٘ٚٚبرقم  (ٕٛٗ/ ٘ٔ)وزاد أٛتد 
 على اٟتساف التعليقات. أنكر األلباين زيادة االستثناء. انظر «ال تباشر ا١ترأة  ا١ترأة، وال الرجل الرجل إال الوالد الولد»

 (ٙٗٔ/ ٛ) حباف ابن صحيح
 وبُت بينهم التفريق على وغَته السبكي قاؿ كما فيو داللة وال وجاء فيو: " (ٖٔٔ/ ٖ)انظر: أسٌت ا١تطالب ( ٚ)

 ا١ترأة تباشر ال» ٠تب وأمهاهتم آبائهم وبُت بينهم اإلفضاء اإلفضاء ٖترم من يستثٌت أف ينبفي بل قالوا وأمهاهتم، آبائهم
 " «لولده الوالد إال الرجل الرجل وال ا١ترأة

 (ٖٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٛ)
عبد ا١تلك بن الربيع بن عن  ٕٔٚ برقم (ٖٚٔ/ ٔ)، واٟتاكم  ٙٛٛ برقم (ٜٕٗ/ ٔ)روى الدارقطٍت ُب سننو ( ٜ)

إذا بلغ أوالدكم سبع سنُت ففرقوا بُت فرشهم »صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:   سبة ، عن أبيو ، عن جده ، رفعو إىل النيب
". ووافقو لمىذا حديث صحيح على شرط مس» . قاؿ اٟتاكم: "«، فإذا بلفوا عشر سنُت فاضربوىم على الصبلة
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ضعف وظاىر أف حكمة التقييد بالعشر على األوؿ: أف ببلوغها يهيج نوع من الشهوة مع ]
العقل، فيؤدي ذلك إىل وقوع نوع من ا١تفسدة، وحينئذ ينبفي ارتفاع التحرم بتحقق البلوغ؛ 

 .(ٔ)[لكماؿ العقل بو، وأخذا ٦تا أفهمو ما مر من حرمة اضطجاع رجلُت ُب ثوب واحد

فيلـز  .ُب حرمة النظر من البالغ (كبالغ)من قارب البلوغ  :ذكرا كاف أو أنثى وىو (ومراىق)
 .(ٖ)ر احملرماتئكما ٯتنعهما وجوبا من الزنا وسا  ،منعهما منو (ٕ)[]الويل

ال ُب حرمة  .ىا عن رؤية األجانبا١تراىقة سًتُ  وويل   ،ويلـز ا١ترأة االحتجاب من الصيب ا١تراىق
أما ]، ُب غَت األوقات الثبلثة اليت يضعن ثياهبن فيها إذفدخولو على النساء األجانب بفَت 

 .(ٙ()٘)لآلية ؛فبل بد من استئذانو ُب الدخوؿ عليهن (ٗ)فيها[

أما غَت ا١تراىق فإف كاف ٦تيزا  .أيضا نثىاجملنوف ذكرا كاف أو أ :وكا١تراىق ُب ٚتيع ما ذكر
 .(ٚ)و٬توز التكشف لو ،ه فحضوره كفيبتويراف كاف غَت ٦تيز بأف مل ٭تك ما وإ ،فكاحملاـر

نباهتا  أواف إىليصل  [/بٖٗ]بأف مل  ؛الشاب الذي مل تنبت ٟتيتو :وىو (مردأوجاز نظر )
ستدؿ لو او  ،باالحتجاب كا١ترأة ألمرإذ لو حـر  ؛أمرد :سن وال ٟتية لوأوال يقاؿ ١تن  .غالبا

                                                                                                                                                                      

 .(ٖ٘ٔ/ ٔ) وزيادتو الصفَت اٞتامع صحيح. صححو األلباين ُب (ٖٚٔ/ ٔ) بتعليق الذىيب ا١تستدرؾالذىيب. انظر: 
 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب(  ٔ)
 بوأثبت ُب:  أ، :سقط من(  ٕ)
 (ٕٓ/ٖانظر: اخبلص الناوي )( ٖ)
 بوأثبت ُب:  أ، :سقط من(  ٗ)

﮼     ﮺ۓ ۓ ﮲  ﮳ ﮴﮵  ﮶﮷   ﮸  ﮹      ھ ھ   ے  ے  چ قاؿ تعاىل: ( ٘) ﮻ 

 ٛ٘النور: چ  ﮽ ﮾    ﮿ ﯀ ﯁               
 (ٓٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب،  (ٕٚٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز (،ٜٖٕ/٘انظر: التهذيب )( ٙ)
 (ٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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وكاف ٔترأى من  ،فأجلسو خلف من وراءه، وفيهم أمرد بأف وفدا قدموا على النيب  :الرافعي
 .(ٕ)لكنو مرسل ضعيف .(ٔ)ومل ينكر نظرىم إليو ،اٟتاضرين

من ٨تو  ،وإف مل يشتو زيادة على ذلك ،يلتذ بالنظر إليو ، بأفمعها :أي (ال بشهوة)
كل من   :ويؤيده قوؿ الفزايل ،كما قالو السبكي وغَته  ،فإف ذلك زيادة ُب الفسوؽ ،استمتاع

فبل ٭تل لو  :ْتيث يدرؾ من نفسو الفرؽ بُت األمرد وا١تلتحي ،تأثر قلبو ّتماؿ صورة األمرد
 .(ٖ)النظر

وحـر عند  ،ل عند الرافعيإال حو  :أي ،وٛتل الشارح التأثر ُب عبارتو عليو من حيث الشهوة
 .(٘()ٗ)النووي كما يعلم ٦تا يأٌب

حد٫تا فحراـ إٚتاعا ُب أأما مع  .أو مس ،٨تو خلوة إىلداع  :أي (خوؼ فتنة)مع  (ال)
 .الشهوة وقياسا عليها ُب خوؼ الفتنة

بل كل منظور إليو  لك،وليس كذ ،كلاألمرد بذ اختصاصيوىم  -من زيادتو-والتقييد هبذين 
إذا  ٦تن مر جواز النظر إليو [/أٗٗ]ألف النظر للمحـر وغَته  ؛ا قطعاحد٫تأال ٬توز نظره مع 

، وزاد عليو ُب الروضة: (ٚ)، ىذا ما جـز بو الرافعي(ٙ)فنظر األمرد أوىل حـر مع أحد ىذين،

                                                           

 (ٙٚٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
قاؿ ابن القطاف حديث مرسل رواه أبو حفص بن  (ٔٔ٘/ ٚ) ا١تنَت البدر، (ٖٗٔ/ ٖ) اٟتبَت التلخيصانظر: ( ٕ)

 (ٜٔٔشاىُت بإسناد ٣تهوؿ عن أيب أسامة ٛتاد بن أسامة عن ٣تالد عن الشعيب. انظر: أحكاـ النظر: ص: )
 (ٕٓٔ/ ٖ) الدين علـو إحياءانظر: ( ٖ)
 /ب[ٖٔٔشرح االسعاد للجوجري ـ ]( ٗ)
( ا١تهذب) صاحب أطلق: قلت قاؿ النووي: " (ٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙٚٗ/ ٚ) شرح الوجيزالعزيز انظر: ( ٘)

 ". - أعلم واهلل -. - اهلل رٛتو - الشافعي نص عن الداركي ونقلو حاجة، لفَت األمرد إىل النظر ٭تـر أنو: وغَته
 غَت ألنو أوىل؛ بذلك واألمرد. تعاىل اهلل شاء إف بيانو يأٌب كما قطعاً  حراـ الفتنة خوؼ عند قاؿ ابن الصبلح: "( ٙ)

 (ٖٗ٘/ ٖ) الوسيط مشكل شرح " أصبلً  لبلستباحة قابل
 (ٙٚٗ/ ٚ) انظر: العزيز شرح الوجيز (ٚ)
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 :أي ،فيؤخذ منو .(ٔ)ونقلو الداركي عن النص. لفَت حاجة أف ٚتًعا أطلقوا حرمة النظر إليو
 ،حسما للباب (ٕ)/ف قيل إف اٟتاكُت لو إ٪تا عللوه ٓتوؼ الفتنة اٟترمة عند أمن الفتنة إو 

 .وألف النظر مظنتها

ال  :وفيو أيضا .(٘)األمرد (ٗ)هني الرجل أف ٭تد النظر إىل الفبلـ :(ٖ)وُب كامل ابن عدي
 .(ٙ)فأف هبم فتنة أشد من فتنة العذارى ؛٘تلؤوا أعينكم من أبناء األغنياء

ورده  .(ٚ)استحسانا لبديع خلقو تعاىل ؛وبو يعلم تزييف ما وقع للماوردي ٦تا يوىم حل النظر
 .األذرعي أيضا بأف فيو فتح باب عظيم من الشر

 .(ٛ)باٞتميل الوجو :ورياض الصاٟتُت كا١تتويل وغَته ،والتبياف ،وشرح مسلم ،فتاويو :ُب هوقيد
ألف مظنة الفتنة  ؛وإف مل يكن ٚتيبل عرفا فيما يظهر ،ْتسب ما ٯتيل طبع الناظر إليو :أي

                                                           

 .(ٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٔ)
 أ[ٕٔهناية ]ب/ (ٕ)
 ُب( الكامل) كتاب صاحب القطاف اٞترجاين، بن مبارؾ بن ٤تمد بن اهلل عبد بن عدي بن اهلل عبد عدي ابن (ٖ)

مات ُب ٚتادى اآلخرة سنة ٜتس وستُت وثبلث . وجرح وعدؿ وصحح وعلل، طاؿ عمره وعبل إسناد والتعديل، اٞترح
 (ٖٔٛ: ص) للسيوطي اٟتفاظ ، طبقات(ٗ٘ٔ/ ٙٔ) النببلء أعبلـ . انظر: سَتمائة

  ". ُب: ب " القادـ(  ٗ)
 عامتها مناكَت وقاؿ :" (ٖٛٛ/ ٛ) الرجاؿ ضعفاء ُب الكاملانظر: ( ٘)
 "موضوع باطل وىذاوقاؿ:" (ٜٕٔ/ ٙ) الرجاؿ ضعفاء ُب الكاملانظر:  (ٙ)
/ ٕٔ) األمة ُب السيئ وأثرىا وا١توضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة ،(ٔٔ٘/ ٚ) ا١تنَت البدرانظر ُب ضعف الروايتُت.  

ٜٕٗ) 
الستحساف الصور، فإف كانت ٢توى يفضي إىل ريبة كرىت فأما احملبة وفيو: " (ٕٔٓ/ ٚٔ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)

 ".وإف كانت الستحساف صنع اهلل تعاىل وبديع خلقو مل تكره وكانت با١تستحبة أشبو
: ص) الصاٟتُت رياض ، (ٖٜ: ص) القرآف ٛتلة آداب ُب التبياف، (ٖٔ/ ٗ) مسلم على النووي شرحانظر: ( ٛ)

 (ٕٛٔ: ص) النووي فتاوى ، (ٜ٘ٗ
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قوؿ السبكي الظاىر  (ٔ)واليناُب ما قلتو .ال مطلقا ،الطبعوجد عند وجود ما ٯتيل إليو تإ٪تا 
 .تقييده باٞتميل الذي ٯتكن االفتتاف بو

أنو ٮتتلف باختبلؼ  :ٍب رأيت ُب ا٠تادـ ُب باب السلم أف الصحيح ُب ضابط اٟتسن
 .(ٕ)وىو صريح فيما ذكرتو .الطباع

 ،ؾ االكتساب البلـز لووُب تر  ،كا١ترأة للمشقة فيو [/بٗٗ]باالحتجاب  ؤمروإ٪تا مل ي
فضبط  ،ألف الطبع ٯتيل إليها ؛ةأٚتاؿ ا١تر ا وإ٪تا مل يعتبو  .(ٖ)على غَته ترؾ غض البصرو 

 .(ٗ)باألنوثة

وا٠تلوة  .و٭تتمل خبلفو ،وال ٤ترما ولو برضاع فيما يظهر ،ويشًتط أيضا أف ال يكوف ٦تلوكا
وإ٪تا مشى ُب الروضة على  .ألهنا أفحش وأقرب للمفسدة ؛(٘)بو كالنظر إليو كما ُب اجملموع

ألف لو أمدا ينتظر زوالو  ؛وُب األمرد على ما ذكر ،جواز نظر وجو ا١ترأة وكفها عند أمن الفتنة
 :(ٙ)ويؤيد ذلك قوؿ الكاُب .وألف الفتنة بو أشد منها هبا بواسطة فساد الزماف ؛ٓتبلفها ،فيو

 ألنو ال ٭تل ْتاؿ ؛بيةجنالنظر إليو أعظم إٙتا من األ

 .(ٛ)كما قالو الشارح وىو متجو  (ٚ)ولو على طريقة الرافعي ،و٭تـر مس األمرد مطلقا 

                                                           

 "قبلو"  ب:ُب: (  ٔ)
 (ٖٖ٘: ص) االختصار غاية حل ُب األخيار كفايةانظر:  ( ٕ)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖ٘٘/ ٖ) الوسيط مشكل شرحانظر:  (ٖ)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 . (ٕٛٚ/ ٗ) ا١تهذب شرح اجملموع انظر: ا( ٘)
توُب ُب صفر سنة ثبلث ، العباسي ا٠توارزمي ٤تمد أبو الدين ظهَت رسبلف بن العباس بن ٤تمد بن مودالكاُب حمل( ٙ)

 .(ٜٔ/ ٕ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات. وٜتسمائة
 يقصد ما مر من جواز النظر إليو عند عدـ الشهوة عند الرافعي( ٚ)
 /ب[ٖٔٔجوجري الربع الثالث، لوح ]انظر: شرح اإلرشاد لل( ٛ)
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 ؛ُب حكم النظر وا١تس ،ورجل مع النساء ،فيجعل كامرأة مع الرجاؿ (بمشكل واحتيط)
٥تالفا ١تا خبلفا ١تا قدمو ا١تصنف -وإ٪تا جاز أف يفسلو الفريقاف بعد موتو  .(ٔ)أخذا باألحوط

ىنا من ا١تيل  اإلسعادفاندفع ما ُب  ،(ٕ)ٓتبلفها قبلو ،لضعف الشهوة بعد ا١توت ؛-ُب أصلو
 .(ٖ)إىل التسوية بُت البابُت

 :فروع يسن تصافح الرجلين والمرأتين

 (ٙ)وتكره مصافحة من بو علة .(٘)بشرطو السابق (ٗ)[األمرد] نعم ٖتـر مصافحة [/أ٘ٗ]
 .(ٓٔ)(ٜ)قالو العبادي ،(ٛ)واألجذـ (ٚ)كاألبرص

 .(ٕٔ)١تا صح من النهي عن التقبيل ؛(ٔٔ)وا١تعانقة والتقبيل ولو لرأس صاّب أو مسو

                                                           

 .(ٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزىو األظهر. انظر: ( ٔ)
 (ٗٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (.ٓٚٚ-ٜٙٚالتسوية بينهما ُب اٞتواز. انظر: االسعاد بشرح االرشاد ص )( ٖ)
 بوأثبت ُب:  أ، :سقط من(  ٗ)
 (ٚٛٔ/ ٗ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 ."عاىة"ُب: ب(  ٙ)
 على ا١تطلع ،(ٙٗ: ص) الفقهية االصطبلحات ُب الطلبة طلبة انظر:البص: داء وىو: بياض يقع ُب اٞتسد. ( ٚ)

 (٘/ ٚ) العرب لساف، (ٖٔٙ: ص) احمليط القاموس ،(ٜٖٗ: ص) ا١تقنع ألفاظ
: ص) احمليط القاموس، (ٚٛ/ ٕٔ) العرب لساف . انظر:أناملو ذىبت الذي ىو: وقيل اليد، ا١تقطوع: األجذـ (ٛ)

ٔٓٛٙ) 
البسطامي. ومن ، تفقو على القاضي أيب منصور، وعلى بن أٛتد بن العبادي، ا٢تروي ٤تمدالعبادي أبو عاصم  (ٜ)

. توُب: سنة ٙتاف وٜتسُت وأربعمائة. انظر: سَت أعبلـ وطبقات الفقهاء ،تصانيفو: ا١تبسوط، والزيادات
 .( ٕٖٕ/ٔ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٗٓٔ/ٗ(، طبقات الشافعية الكبى) ٓٛٔ/ٛٔالنببلء)

 (ٕٛٔ/ ٗ) احملتاج مفٍت: -النقل عنو-انظر( ٓٔ)
 "منو"  بُب: (  ٔٔ)
 ما باب- ( أبواب االستئذاف واآلداب٘ٚ/ ٘)والًتمذي ، ٖٗٗٓٔ برقم، (ٖٓٗ/ ٕٓ)جاء ُب مسند أٛتد ( ٕٔ)

أنس  عن، ٕٖٓٚبرقم -ا١تصافحة باب- األدب كتاب (ٕٕٓٔ/ ٕ)وابن ماجو ، ٕٕٛٚ برقم -ا١تصافحة ُب جاء
قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، أحدنا يلقى صديقو أينحٍت لو؟ قاؿ: فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " بن مالك 
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 .واألمرد بشرطو حراـ .(ٔ)سنةٌ  :نعم ٫تا لقادـ من سفر أو تباعد لقاء

١تن ال يقبلوف  و١تا صح من قولو  ،لبلتباع ؛ولو ولد غَته شفقة ،طفل تقبيلُ  ويسنُ 
يد حي لنحو صبلح وعلم  وتقبيلُ  (ٕ)«أو أملك إف كاف اهلل نزع منكم الرٛتة» :صبياهنم
ٍت ْتو  (ٖ)«من تواضع لفٍت لفناه ذىب ثلثا دينو»٠تب  غٌت؛ويكره لنحو  لئلتباع.وشرؼ 

 .الظهر لكل

ال رياء  إكراما ؛ويسن القياـ لنحو علم أو شرؼ أو صبلح .وال بأس بتقبيل وجو ميت صاّب
ع و ]ووق طيعةألف تركو صار علما على الق األزماف؛ومشى ٚتع على وجوبو ُب ىذه  ،وإعظاما

 .(٘)والتباغض وىو ظاىر (ٗ)[حناءشال

                                                                                                                                                                      

  ىذا حديث حسن.. قاؿ الًتمذي: ال ". قاؿ: فيلتزمو ويقبلو؟ قاؿ: " ال ". قاؿ: فيصافحو؟ قاؿ: " نعم إف شاء "
 وقد أنس، عن اٟتديث ىذا راوي البصري اهلل عبيد بن حنظلة: إسناده ُب ألف نظر؛ حسنو وُب: قلتقاؿ ا٢تيثمي: " 

 أينحٍت: قلنا: »منها ومناكَت، بأعاجيب ٭تدث اٟتديث، منكر ضعيف ىو: أٛتد قاؿ االختبلط، إىل ونسبوه ضعفوه
 السدوسي رواية من ألنو أٛتد واستنكره الًتمذي حسنو. وقاؿ ابن حجر: (ٚٔ٘/ ٚ) ا١تنَت البدر. «لبعض؟ بعضنا

 (ٖٚٔ/ ٖ) اٟتبَت التلخيص".  القطاف ٭تِت وتركو اختلط وقد
باب ما جاء ُب معانقة الرجل الرجل، إذا مل تكن مؤدية إىل ٖتريك -(ٕٙٔ/ ٚ) أخرج البيهقي ُب السنن الكبى( ٔ)

إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من سفر عانق  كاف أصحاب ٤تمد »قاؿ: عن شعبة قاؿ:  ٖ٘ٚ٘ٔبرقم  -شهوة
 (ٖٔٓ/ ٔ) الصحيحة األحاديث سلسلة ُب صححو  «عضابعضهم ب

 وتقبيلو الولد رٛتة باب- األدب كتاب (ٚ/ ٛ)متفق عليو من حديث عائشة رضي اهلل عنها عند البخاري ( ٕ)
 والعياؿ الصبياف وسلم عليو اهلل صلى رٛتتو باب-الفضائل كتاب (ٚٓٛٔ/ ٗ) ، ومسلمٜٜٛ٘برقم  -ومعانقتو
 . ٖٕٚٔبرقم  -ذلك وفضل وتواضعو

: ص) ا١تشتهرة األحاديث ُب ا١تنتثرة الدرر، (ٓٗٙ: ص) اٟتسنة ا١تقاصد. انظر: ضعيف من قوؿ ابن مسعود ( ٖ)
ٜٔٛ) 

 لعلو ىو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"ووقع لشيخنا"، وما أثبُتو من:  أُب: (  ٗ)
 ، (ٙٛٔ/ ٗ) ا١تطالب أسٌت، (ٕٛٔ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
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 []فصل في الِخطبة

 .وللوسيلة حكم ا١تقصد و،التماس ألهنا ؛طبةا٠تِ  :لم أف من وسائل النكاح ومقدماتواعو 

واستدؿ لو الرافعي بفعلو  .(ٔ)ومن ٍب صرح ُب الوجيز وغَته باستحباب خطبة ا٠تطبة اآلتية
ؤتا جرى  .(ٕ)رضي اهلل عنهما كما ُب البخاريحيث خطب عائشة وحفصة   [/ب٘ٗ]

 .(ٖ)عليو الناس

بأهنم تركوه للعلم بو ٦تا تقرر من إعطاء  :٬تاب عنو ،ُب اٞتواز األصحابإ٪تا تكلم  :وقولو
وحيث حـر  ،وحيث كره كرىت ،وسيلتو تفحيث سن النكاح سن ،الوسائل حكم ا١تقاصد

 أختهاأو لكوف  ،سواىا أربعامتزوجا أو لكونو  ،أو طبلؽ ثبلث ،لنحو ٤ترمية حرمت
 .رد عليو كراىة خطبة احملـر للحبلؿ وعكسو مع حرمة العقديَ  :ف قلتَ إف .حرمت (ٗ)عليو
ٓتبلؼ  ،وسيلتو إىلعلى السرايا  وِ  ألمر خارج عن العقد فلم يقيفرؽ بأف اٟترمة ٍبَ  :قلتُ 

 .وسيلتو إىلفأهنما ١تعٌت اشتمل عليو العقد فسريا  ،الندب والكراىة

وعدـ   اإلسبلـ.ترغيبا ٢تا ُب  أسلمت،لتنكح إذا  ؛ومن ٍب كاف األوجو جواز خطبة اجملوسية
إذ ال عبارة ٢تا ومن وليها لتنكح إذا  ؛أو فاقدة اجملب من نفسها ،جواز خطبة صفَتة ثيب

 .(٘)لعدـ إجباره ؛إجابتو لفو ألفبلفت 

                                                           

 (ٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٚ/ٕانظر: الوجيز )( ٔ)
 -الكبار من الصفار تزويج باب- النكاح كتاب (٘/ ٚ)انظر: صحيح البخاري ُب خطبة عائشة رضي اهلل عنها ( ٕ)

برقم  -ا٠تَت أىل على أختو أو ابنتو اإلنساف عرض باب-النكاح كتاب (ٖٔ/ ٚ) ، وخطبة حفصةٔٛٓ٘برقم 
ٕٕ٘ٔ. 

 عليو اهلل صلى- النيب بفعل لو ٭تتج أف ٦تكن" مستحبة ا٠تطبة"وفيو:  (ٖٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 ".اٞتواز ُب تكلموا وإ٪تا األصحاب، كتب ُب لبلستحباب ذكر ال لكن الناس عليو جرى وما -وسلم

 "ٖتتو"  بُب: (  ٗ)
 (ٕٕٔ/ ٗ) احملتاج مفٍتانظر: ( ٘)
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 :أي [/أٙٗ]وا٠تطاب  الشأف. :أي (ٔ)ة بكسر ا٠تاء من ا٠تطيبامرأ (طبةوحرم خِ )
رجعية كانت أو  (صريحا)والتقييد بو من زيادتو  .غَت ا٠تاطب :أي (غير   معتدةِ ) .الكبلـ

 ڦ ڤ چ :١تفهـو قولو تعاىل ؛عن شبهة ةأو معتد ،(ٕ)بائنا بطبلؽ أو فسخ أو موت

  چ ڃ ڃ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

وألنو إذا صرح  .(ٗ)ولئلٚتاع .(ٖ)
 .العدة انقضاءُب  (٘)/ٖتققت رغبتو فيها فرٔتا تكذب 

 واإلحراـىنا متعلق بإخبارىا مع عدـ مشاىدتو  اءمة بأف االنقضوفارقت كراىة خطبة احملرِ 
 .احملـر أقوى إىلوكاف اإلٞتاء ىنا  ،كنها تعجيل التحلل منو ُب وقتووٯت ،مشاىد مضبوط

نعم إف  .(ٙ)والنقطاع سلطنة الزوج ،٢تذه اآلية ؛أما التعريض ُب عدة غَت الرجعية فجائز
وأنا قادر على  ،من جومعت يضمن التصريح بذكر اٞتماع كعندي ٚتاع يرضتفحش بأف 

 (ٚ)ال لكونو تعريضا ،لفحشو ؛حـر ،ولعلل اهلل يرزقك من ٬تامعك ،ٚتاعك

 .ألف التعريض نطق ؛(ٛ)نطقابمن تعبَت أصلو  ا أوىلصر٭تً بوتعبَته  

 ألهنا ؛كما قالو ا١تتويل،  من الردة وا١تعتدة باألوىل،ا١تزوجة  :ومثلها (رجعية  )طبة حـر خِ ( و)
  ،(ٜ)انت زوجةك  ُب العدة  أسلمتإف 

                                                           

 "ا٠تطب أي البياف"  :بُب(  ٔ)
 (ٕٓٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف(، ٖٛٛ/٘، التهذيب )(ٕٚٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 ٖٕ٘سورة البقرة ( ٖ)
 (ٜٕٔ/ ٗ) مفٍت احملتاجحكي اإلٚتاع عن ابن عطية. انظر: ( ٗ)
 [بٕٔ]ب/ هناية (٘)
 (.ٖٓ/ٚ، روضةالطالبُت )(ٖٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٖٛٛ٘وىو الصحيح انظر: التهذيب ) (ٙ)
 (ٖٕٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ٚ)
 (ٗ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت ص: )( ٛ)
 (ٖٚٔ/ ٗ) الفرر البهية انظر: ( ٜ)
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 .(ٔ)ا١تنكوحة [/بٙٗ]ُب معٌت  ألهنا ا(تعريض  )ولو 

فبل ٖتـر خطبتها ال تصر٭تا وال  (ٕ)-من زيادتو (غَت) :واالحًتاز عنها بقولو–منو  ةا١تعتد أما
ومنو يؤخذ أف ا١تطلق ثبلثا ليس لو خطبتها تصر٭تا  .٭تل لو نكاحها ُب عدتو ألنو ؛تعريضا

وإال جاز التعريض ُب  ،تحلل وتنقضي عدهتا من احمللل إف طلق رجعياتحىت  ،وال تعريضا
مانع  حيث ال ؛وعدة ٕتوز خطبتها صر٭تا وا٠تلية عن نكاح .(ٖ)عدة احمللل كما علم ٦تا مر

 .(ٗ)من نكاحها

رب راغب  ،من ٬تد مثلك ،نت ٚتيلة: كأما ٭تتمل الرغبة ُب النكاح وغَتىا :والتعريض
وإذا  أنكحك،كأريد أف : ما يقطع بالرغبة ُب النكاح :والتصريح. لست ٔترغوب عنك ،فيك

 .(٘)انقضت عدتك نكحتك

القطع ُب الرغبة  يفيد اٟتقيقة واجملاز والكناية ىنا فيما تقرر من أف ما استواءوقضية كبلمهم 
نفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ أأريد أف  :فقولو .وما ٭تتملها تعريض ،ُب النكاح تصريح

دة للقطع بالرغبة فيوىي م ،والتلذذ اإلنفاؽمن  ولداللتها على النكاح بذكر الزم ؛كناية:بك
 ،لكنها ال تفيد القطع ،أيضا [/أٚٗ]لنفقة أو التلذذ فقط كناية وذكر ا ،كوف تصر٭تافي

 .(ٙ)ُتيفالتصريح ىنا خبلؼ التصريح عند البيان ،فيكوف تعريضا

ووجو أف   .ف مل يعرض السيد عنهماإو  ،ـر خطبتهماٖتأف ا١تستولدة والسرية ال :وقضية كبلمو
لكن  ،ألف أمر٫تا بيده ؛فبل ضرر عليو ُب خطبتهما ،ٮتطب إال من السيد كما يأٌب كبل ال

                                                           

 (ٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز(، ٖٛٛ/٘انظر: التهذيب )( ٔ)
 .بسقط من: ":  من زيادتو (غَت) :واالحًتاز عنها بقولو قولو: "(  ٕ)
 .بسقط من: " وإال جاز التعريض ُب عدة احمللل كما علم ٦تا مر ،إف طلق رجعيا قولو: "(  ٖ)
 (ٕٔٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٕٛٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٗ)
 ،(ٕٕٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (٘ٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
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وإف كاف النكاح بيده لكن رٔتا ترتب  (ٕ)[بأنو] ويوجو .(ٔ)اٟترمة :عيذر األكْتث الزركشي  
 .(ٖ)خبلفا للشارح ،وىذا أوجو ،وفوات مقصود التمتع ،سوء العشرة :على ذلك

ألف  ،ليخرج عدة الشبهة ؛غَتبعد:  ،عن حل :شرح عليها زيادة اليت (ٗ)وُب نسخة ا١تصنف
 (ٙ)فبل ٖتـر ا٠تطبة فيها كما ُب العزيز والروضة :قاؿ .(٘)يوصف ْتل وال حرمة ىا الأوط

مع أف  .(ٛ)دي وغَتهور صرح بو ا١تا وىو خبلؼ ما ،(ٚ)وتبعو على ذلك الشارح انتهى.
وال   ،ضوإال فكبلمهما إ٪تا ىو  ُب التعري ،نسبتو للعزيز والروضة إ٪تا ىو ْتسب ما فهمو

عن حل ساقطة ُب النسخ  :ولظهور ىذا كانت الزيادة أعٍت قولو ،(ٜ)كبلـ ُب جوازه
 .ا١تعتمدة

 .(ٓٔ)مر فيأٌب فيو ٚتيع ما ا،عتد إجابتو تصر٭تا وتعريضت٦تن  (كجواب)وا٠تطبة فيما ذكر 

                                                           

 (ٜٕٔ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
ذكر قوؿ الزركشي واألذرعي، وقاؿ فيو نظر وال يظهر ا١تنع واهلل أعلم. انظر: شرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، ( ٖ)

 /أ[ ٕٖٔلوح ]
مل أقف على ىذه الزيادة ُب اخبلص الناوي، بل جاء فيو: "وإف كانت معتدة حـر التصريح ٓتطبتها على غَت ( ٗ)

 (ٖٕ/ٖصحيح أو شبهة". اخبلص الناوي )صاحب العدة، سواء كانت معتدة على نكاح 
بلحًتاز عن عدة لِ  (؛معتدة غَت عن حل) :ف نرشاد اليت شرحها ا١تص نسخة اإلِ أف ُِب  اعلمْ وَ  جاء ُب اإلسعاد"( ٘)

 (ٗٚٚ" االسعاد بشرح االرشاد ص: )حرمة وال لألف وطء الشبهة ال يوصف ِْتِ  ؛الشبهة
 (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٙ)
 انظر: شرح االرشاد للجوجري ا١ترجع السابق (ٚ)
 لو و٭تل منو ألهنا العدة؛ ُب ٓتطبتها يصرح أف للواطء ٬توز بشبهة ا١توطوءة ا١تختلعة معٌت وُب قاؿ ا١تاوردي: " (ٛ)

 .(ٜٕٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي ".قوالف تعريضو جواز وُب ٓتطبتها يصرح أف لفَته ٬توز وال العدة، ُب نكاحها
ز، وقاؿ وأصحهما: القطع باٞتوا وُب ا١تعتدة عن وطء الشبهة طريقاف أحد٫تا: طرد ا٠تبلؼ.قاؿ الرافعي: " (9)

 ،(ٖٛٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز: انظر". وُب ا١تعتدة عن وطء بشبهة، طريقاف. ا١تذىب: القطع باٞتواز النووي: "
 (ٖٔ/ ٚ) الطالبُت روضة

 .(ٕٕٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف(، ٖٛٛ/٘، التهذيب )(ٜٕٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٓٔ)
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 .(ٔ)انتهى .ٮتطب أوٮتطب  أفحـر  أربع، [/بٚٗ]تكمل نكاح اسومن  :دياور قاؿ ا١ت
 أجاب إذانو أبسبيل من  ألنو إطبلقهم؛كما اقتضاه ،  فالذي يتجو حلهما ،وفيو نظر ظاىر

 ذميٍ  ةِ على خطب ا٠تطبة ١تا ْتث حلَ  األذرعي رأيتٍب  .يفارؽ واحدة منهن أف أجيب أو
  إذا وا٠تامسةوُب ٖترم ىذه  :قاؿ ،زوجتو أخت٨تو  ةِ وخطب ،وثبلثا مطلقتَ  ومطلقٍ  ًة،مسلم

 ى.مثبل نظر انته األخت أو األربع إحدىطلق  أجيب إفو أنكاف عازما على 

والبلقيٍت ْتث جواز خطبة ا٠تامسة إذا عـز على أهنا إف أجابت أباف واحدة. وأقره ُب ]
 .(ٕ)خطبة أخت زوجتو

ويفرؽ ٔتا بُت ما ىنا وما يأٌب عن ا١تهمات بأف ذاؾ فيو خطبة على خطبة واإليذاء فيو أًب 
 .(ٖ)[ىنا

وعلم هبا  ة،ز ئوكانت خطبتو جا ة،جابباإل األوؿرح للخاطب صُ  إف ة(مخطوب)وحـر خطبة 
نكح  عرض والأ وال األوؿ،لو  يأذفوبالنهي ومل  .-أحسنفعبارتو  (ٗ)أصلوفكما ُب - ،الثاين

ٮتطب الرجل على خطبة  ال» :١تا صح من قولو ؛ (٘)ةمع بينها وبُت ا١تخطوباٞتمن ٭تـر 
 اإليذاءفيو من  وا١تعٌت فيو ما (ٙ)«.لو ا٠تاطب يأذف أوحىت يًتؾ ا٠تاطب قبلو  أخيو

 .(ٚ)والتقاطع

                                                           

 (ٖٗٔ: ص) للماوردي اإلقناعانظر: ( ٔ)
 (ٕٕٓ/ ٙ) ا١تنهاج شرح إىل احملتاج هنايةانظر النقل عنو:  (ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
كاٞتواب صريح خطبة ا١تعتدة والتعريض للرجعية، وعليها إف ( وعبارتو: "وحـر  ٗ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت ص: )( ٗ)

 علم أجاب اجملب، أو غَت اجملبة أو السلطاف ُب اجملنونة نطقا"
 (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٜٖٛ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
برقم  -يدع أو ينكح حىت أخيو خطبة على ٮتطب ال باب- النكاح كتاب (ٜٔ/ ٚ) متفق عليو  عند البخاري( ٙ)

 ٕٔٗٔبرقم  -يًتؾ أو يأذف حىت أخيو، خطبة على ا٠تطبة ٖترم باب- النكاح كتاب (ٕٖٓٔ/ ٕ) ، ومسلمٕٗٔ٘
 (٘ٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (ٚ)
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 .(ٔ)إيذائهماالكافر احملًـت كا١تسلم ّتامع حرمة  إذ ،للعطف والفالب األخوذكر 

لبطبلف  ؛بطل حقو منها ا٠تطبةف ارتد بعد إف ،ينكح نو الأوضح أُب ا١ترتد و  األذرعيونظر 
 .(ٕ)أوىلفخطبتو  ،قبل الدخوؿ بردتو [/أٛٗ] نكاحو 

جوابا غَت  أجيب أومل ٬تب  أفب ،ذكر انتفى ما إذا أما ،ا٠تاطب كإعراضاجمليب   وإعراض
شرط اٟترمة جواهبما  إذ ،الويل وحده أو ،ىي وحدىا وأجابتو ء،كأف كاف غَت كف  ،معتد بو

أو علم بو ومل يعلم ]، اٟترمة :أي ،ومل يعلم بالنهي (ٖ)/جوابا معتدا بو  أو أجيب ،معا
علم كوهنما بالتعريض   أو ،علم هبا ومل يعلم كوهنا بالصريح أو ة،جابعلم باإل أو (ٗ)[باإلجابة

ومثلو كما ْتثو  .كأف وقعت ُب عدة غَته  ئزة،بالتصريح ومل تكن جا أو ،(٘)رغبة عنك كبل
 أختونكح ٨تو  ئزةكانت جا  أو .ويل أوسيده  إذفسفيو بفَت  أوخطبة عبد  األذرعي
 أو ،اْتيث يعد معرضً  ،عرض ولو بطوؿ الزمنأو أ األوؿ،ػلو  وأَذفينكح  أو مل ة،ا١تخطوب

وألصل  ،ويْ قسمَ بِ  أو اإلعراض بإذنو، األوؿلسقوط حق  ؛فبل حرمة اآلٌب،عرض عنو اجمليب أ
 .(ٙ)ةُب البقي اإلباحة

البحر عن النص من أهنا لو أذنت لوليها أف يزوجها، جاز وحل لكل أحد خطبتها وما ُب ]
 .(ٛ)[، ينبفي أف يكوف قبوال أو ضعيفا(ٚ)على خطبة غَته

                                                           

 (ٖٖ٘/ ٗ) حجر البن الباري فتح، (ٜٛٔ/ ٜ) مسلم على النووي شرح انظر : قوؿ اٞتمهور. (ٔ)
 (ٕٗٓ/ ٙ) ا١تنهاج شرح إىل احملتاج هنايةانظر: ( ٕ)
 [أٖٔ]ب/ هناية (ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٗ)
 (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُتىو القوؿ اٞتديد. انظر: ( ٘)
 (ٙٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (ٕٛ/ٚانظر النقل عنو ُب ا١تهمات )( ٚ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٛ)
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 تأذفف أب األوؿ،با٠تاطب ( ىصرحت برض)قد  بةتكوف غَت اجمل أفوا١تعتب ُب التحرم 
 .(ٕ)متقدـ عليو أمربعدىا على  (ٔ)تتوقف ا١تدار على إجابة ال إذ ،لوليها ُب التزويج

من تصر٭تها مع تصريح  [/بٛٗء ]والبد ُب غَت الكف ،وسكوت البكر ملحق بالتصريح
 .الويل

كتابة   ةغَت ا١تكاتب األمة،وسيد ُب  ،جد ُب اٟترة أو أب٢تا من  (رُ جبِ المُ ) اصرح بالرض أو()
 ،السيد إجابةمع  ةا١تبعض إذفوالبد من وجود  إجابتو،مع  إجابتهااشًتطت  وإال صحيحة،

 ةبالف (ةلمجنون) ا٠تطبةُب  (قاض  )صرح بو  (أوء. )كاف ا٠تاطب غَت كف  إف إال ،الويل ال
 .(ٖ)اٞتد كما يفيده كبلمو أو األبعند عدـ 

حرمت خطبة كل منهن حىت يعقد  :صر٭تا وأجيب ،مرتبا أو (ٗ)[]مًعاولو خطب ٜتسا 
 .(٘)يًتكهن أومنهن  أربععلى 

ما ] ُب التحرم فيأٌب ،الفضل من الرجاؿ أىلنصوا على استحباب خطبة  :ا١تهماتوُب 
يكوف  أو ،يكمل هبا العدد الشرعياجملابة يكوف  أف :وصورتو .(ٚ)انتهى ا١ترأةُب  (ٙ)[ذكروه

 األوىل،١تا تقرر بينو وبُت  إفساد أجاهبا إذالو  الثانيةوُب خطبة  ة،تزوج واحد إاليريد  ال
 .ف مل يكن ٦تنوعا من تزوجها شرعاإيفعلو و  أفيريد  ٔتقتضى ما

                                                           

 "ال بتوقف العقد بعدىا"  بُب: (  ٔ)
 (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٕ)
 (ٕٕٔ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٙٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٙٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٖ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 (ٜٕ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٚ)
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 إذ ،لقولو فيما يظهر اإلصفاء ءعلى من بو رجا -أوىللو عب بو لكاف ف-بل وجب  (وجاز)
 (ذكر عيب خاطب)٨توىا  أولعداوة  تأثَتهلعدـ  ؛بل وال اٞتواز مع العلم ،للوجوب فائدة ال

وذلك  ؛(ٔ)النص [/أٜٗ] ف نقلو عنإُب العقد خبلؼ للبلقيٍت و  اإلذفولو بعد  ةو٥تطوب
 .(ٖ)الفَت وٖتذيره من الشر ةوبذال لنصيح ،(ٕ)لئلتباع

 أوخَت لك فيو  ال أو ،مصاىرتو يصلح لك الأو  ،تفعل ىذا ال :ف اندفع ٔتجرد قولوإنعم 
اندفع بذكر  إذانو أوقياسو  .(ٗ)اإلحياءو  األذكاربذكر عيبوبو كما ُب  ةمل ٕتز الزياد ،٨توه

 :لفاطمة بنت قيس بذكر عيب خاطبيها وذكره  .من العيوب مل ٬تز ذكر أزيد منو
 ال ىا بقولو ؤ الظاىر اكتفا أفمع  ،من ضربو للنساء (ٙ)جهموأبو  ،من فقره (٘)ةمعاوي

فبل يستدؿ بذلك على جواز  .يكرىاف ذلك منو  ال بأهنماىو للعلم  إ٪تا .يصلحاف لك
 .يصلح منو بنحو ال اءاالستفن أمكنف وإ ،ذكر العيب

                                                           

 ب" سقط من: النص ف نقلو عنإُب العقد خبلؼ للبلقيٍت و  اإلذفولو بعد قولو: "( ٔ)
ُب حديث فاطمة بنت  ٓٛٗٔبرقم  -٢تا نفقة ال ثبلثا ا١تطلقة باب- الطبلؽ كتاب (ٗٔٔٔ/ ٕ)أخرج مسلم  (ٕ)

فلما حللت ذكرت لو أف معاوية بن أيب سفياف، وأبا جهم خطباين، فقاؿ رسوؿ اهلل تقوؿ: "...  قيس ١تا طلقها زوجها
أما أبو جهم، فبل يضع عصاه عن عاتقو، وأما معاوية فصعلوؾ ال ماؿ لو، انكحي أسامة بن »صلى اهلل عليو وسلم: 

 .طت بو، فنكحتو، فجعل اهلل فيو خَتا، واغتب«انكحي أسامة»فكرىتو، ٍب قاؿ: « زيد
 (ٖٕٕ/ ٗ) مفٍت احملتاج (ٕٖ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) الدين علـو إحياء، (ٖٔٗ :ص) للنووي األذكارانظر: ( ٗ)
معاوية بن أيب سفياف. واسم أيب سفياف صخر بن حرب، أحد الذين كتبوا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وواله  (٘)

يزيد، توُب: سنة ستُت، وقيل: سنة تسع وٜتسُت.  انظر: االستيعاب ُب معرفة عمر على الشاـ عند موت أخيو 
 (. ٕٓٔ/ٙ(، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ) ٕٔٓ/٘(، أسد الفابة ُب معرفة الصحابة ) ٙٔٗٔ/ٖاألصحاب )

اـ الفتح، أسلم ع، أبو اٞتهم قيل: اٝتو عامر. وقيل: عبيد اهلل، بن حذيفة بن غاًل بن عامر، القرشي العدوي (ٙ)
وىو أحد األربعة ، وصحب النيب صلى اهلل عليو وسلم، وكاف مقدما ُب قريش معظما، وكانت فيو وُب بنيو شدة وعزامة

توُب: ُب آخر خبلفة معاوية. انظر: االستيعاب ُب معرفة األصحاب   الذين كانت قريش تأخذ منهم علم النسب
 ( ٓٙ/ٚ، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )(ٙ٘/ٙ(، أسد الفابة ُب معرفة الصحابة ) ٖٕٙٔ/ٗ)
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تسأؿ عن  أهنالعلو عرؼ من حا٢تا  نو أمن - اإلسعاد٦تا ُب  أوىلبو  أجيبوىذا الذي 
تكوف تقنع  أف إما :ٮتلو ال ؛ ألنو-(ٔ)لذلك ء٢تا ابتدا هفذكر  ة،٤تال ال الصبلحيةسبب عدـ 

لذكر ولو مع اف كاف األوؿ مل ٬تز إف. (ٕ)[]أو الولو مع عدـ بياف السبب  ببل يصلحاف لكِ 
الظاىر " :قولو أوال ناَبَ  :كاف الثاين [/بٜٗ] فإو  ،اؿ عن بياف سبب عدـ الصبلحيةؤ الس

ال يستدؿ بقضيتها على العمـو ألهنا واقعة " :وقولو ".اكتفاؤىا بقولو ال يصلحاف لك
 .ٓتبلؼ الفعلية ،ا ٢تامً مِ عَ ألف واقعة العُت القولية يكوف االحتماؿ مُ  ؛فيو نظر أيضا .(ٖ)"عُت

وجب  :فإف كاف بو ما يثبت ا٠تيار فيو ،ولو استشَت ُب أمر نفسو ُب النكاح :قاؿ البارزي
وإف   ،وإف كاف ما يقلل الرغبة عنو وال يثبت ا٠تيار كسوء ا٠تلق والشح استحبو ،ذكره للزوجة

وإف استشَت ُب والية فإف علم  .اف فيو من ا١تعاصي وجب عليو التوبة ُب اٟتاؿ وسًت نفسوك
 ،بُت ذلكي إفف نفسو ال تطاوعو على تركها وجب عليو أة أو ا٠تيانة و ءمن نفسو عدـ الكفا

ووافقو األذرعي فقاؿ: ٭تـر ذكر ما فيو جرح  ]. (ٗ)انتهى .أو يقوؿ لست أىبل للوالية
 .(٘)[كزنا

فإف علم  ،مل ٬تب عليو التفصيل ا١تذكور .ال أصلح لكم :واألوجو أهنم مىت اندفعوا بقولو
البد من  (ٙ)[ينئذح]نو أ ويظهر ،عدـ اندفاعهم بذلك بُت ٚتيع ما فيو ٦تا يعلم أنو منفر

 .ا١تعصية اليت ىو متلبس هبا ألف النفوس قد تسمح ٔتعصية دوف أخرى (ٚ)بياف جنس

                                                           

 (٘ٛٚانظر: االسعاد بشرح االرشاد ص: )( ٔ)
 لعلو األقرب للمعٌت. واهلل أعلم. بأوىل" وما أثبُتو من: ُب: أ: (  ٕ)
 (٘ٛٚاالسعاد بشرح االرشاد: ص: )( ٖ)
 (ٚٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: سقط من: (  ٘)
 بكتبت كذلك ُب: (  ٙ)
 "غَت"  بُب: (  ٚ)
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 فبل ٬تب عليو بياف ،٢تم ال أصلح لكم فلم يندفعوا يكوف التقصَت منهم و٭تتمل أنو مىت قاؿ
 ،ولو علم منهم أهنم ال يريدونو لو ذكرىا تعُت عليو االنصراؼ ،شيء من عيوبو [/أٓ٘]
 .أو أهنم يرضوف بو وإف ذكرىا مل ٬تب ذكرىا (ٔ)/

 .(ٖ()ٕ)١تصلحةفيو نظر ألنو ىنا و  .ناز فيو حرج ك ٍب رأيت األذرعي ْتث ذكر ٖترم ما

 :زوجتو أوولو ُب مالو أو ٨تو ولده  ،ٔتا فيو ٦تا يكرىو اإلنسافذكر  :واعلم أف الفيبة وىي
  :لكنها تباح بل قد ٕتب ألسباب ،كتابة أو إشارة  ـسواء أذكره بقلبو أـ بلفظ أ ،٤ترمة

من  أو ،أو ابتداعهما ،ومن فسقهما ،أو ٥تطوبةِ  ،أو خاطبِ  ،كالتحذير من عيب ٨تو مبيع
علم بأف يبُت حالو  وحاملِ  .بأف يبُت حالو ١تن لو عليو والية ،(ٗ)[واؿٍ ] فسق أو ابتداع

 .وُب معناه الشاىد ،لؤلخذ عنو

 .ولو أمكن التعريف بفَته كاف أوىل ،وكذكر لقب يعرؼ بو كاألعور

أو عند مفيت كأف يقوؿ ظلمٍت فبلف فهل لو ذلك وما  ،وكشكوى ظامل عند من ينصفو
 .ُب رجل كاف من أمره كذا (٘)[]ما تقوؿ :واألحوط أف يقوؿ ،طريقي ُب خبلصي منو

ولو لكل أحد  ،وكذكر فسقو الذي يتجاىر بو ،وكذكر فسق فاسق عند من ٯتنعو منو ليزجره
هو ال ٬توز ذكر فسقو وإف ٕتاىر ف ،العامل ا١تقتدى بو [/بٓ٘]وقيد الفزايل وغَته ذلك بفَت 

                                                           

 [بٖٔ]ب/ هناية (ٔ)
 .بسقط من:  "فيو نظر ألنو ىنا ١تصلحةو نا ز فيو حرج ك ٍب رأيت األذرعي ْتث ذكر ٖترم ماقولو: "(  ٕ)

 (ٖٕٕ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (٘)
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وىو ظاىر حيث مل يوجد  ،اطلعوا على زلتو تساىلوا ُب ارتكاب الذنب إذاألف الناس  ؛بو
 .(ٔ)كبياف حالو ١تريد االجتماع بو و٨توه  ،سبب آخر غَت ا١تتجاىر ٦تا مر

 .(ٕ)ٓتبلؼ اٟتريب ،وغيبة الذمي حراـ

ويأٌب ىنا  .حـر مطلقا اإليذاءفإف قصد  ،فيما مر أف يقصد النصح والتحذير اإلباحةو٤تل 
 ،من أنو حيث أمكن االستفناء بذكر بعض ٨تو الفسق أو العيب وجب االقتصار :ما مر

بتقصَت الظامل  ؛وإ٪تا جاز ذكر اللقب وتعيُت الظامل للمفيت وإف أمكن االستفناء بفَت٫تا
فا١تقصود  ،قب مًتوؾوألف معٌت الل ،(ٖ)بظلمو الذي أحل عرضو وعقوبتو كما ُب اٟتديث

 ،ٓتبلؼ ٨تو ا٠تاطب فإنو ال تقصَت منو ،بالذكر عُت الشخص دوف الصفة اليت ىي ذـ
ومل ٕتز الزيادة  ،فوجب االقتصار على ما ٭تصل بو التنفَت ،والقصد بذكر عيوبو التنفَت عنو

 .عليو إذا ال مسوغ ٢تا

بأف األعراض ٭تتاط ٢تا  :لفرؽوا .وال فرؽ ُب ذلك كلو بُت أف يستشار أو ال كما ُب البيع
 .ال احتياط مع وجوب بذؿ النصيحة يرد بأنو ،أكثر

                                                           

 (ٕ٘ٔ/ ٖ) الدين علـو إحياء، (ٖٔٗ: ص) للنووي األذكارانظر: نظر: ( ٔ)
(: "سئل الفزايل ُب فتاويو عن غيبة الكافر، فقاؿ ىي ُب حق ٛٔ/ٕجاء ُب كتابو الزواجر عن اقًتاؼ الكبائر)( ٕ)

ا١تسلم ٤تذورة لثبلث عل: اإليذاء، وتنقيص خلق اهلل، وتضييع الوقت ٔتا ال يعٍت، قاؿ: واألوىل تقتضي التحرم، والثانية 
ا١تسلم فيما يرجع إىل ا١تنع من اإليذاء، ألف الشرع عصم عرضو ودمو الكراىة، والثالثة خبلؼ األوىل. وأما الذمي فك

 ومالو". 
: " عن عمرو بن الشريد، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ٜٙٗٚٔبرقم  (٘ٙٗ/ ٜٕ)أخرج أٛتد ُب مسنده ( ٖ)

برقم  -بلزمةوا١ت الدين ُب اٟتبس باب- الصدقات كتاب (ٓٔٛ/ ٕ)،  وابن ماجو  «يل الواجد ٭تل عرضو، وعقوبتو
-البيوع كتاب (ٖٙٔ/ ٚ) ، والنسائيٕٖٛٙبرقم  -وغَته الدين ُب اٟتبس ُب باب- (ٖٖٔ/ ٖ)، وأبو داود ٕٕٚٗ

ىذا ، وقاؿ:  ٘ٙٓٚبرقم  (ٗٔٔ/ ٗ) ، واٟتاكمٜٛٓ٘برقم  (ٙٛٗ/ ٔٔ)، وابن حباف ٜٛٙٗبرقم  -الفٍت مطل
 .(ٙ٘ٙ/ ٙ) ا١تنَت البدر ُب. وصححو ابن ا١تلقن. حديث صحيح اإلسناد ومل ٮترجاه
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 []فصل في أركان النكاح

ذكر  :ومنها ،و١تا أهنى الكبلـ على مقدمات العقد أخذ ُب الكبلـ على مقاصده [/أٔ٘]
لكن جعلهما ُب  .(ٔ)ُب الوجيز على ما ،الصيفة والعاقداف وا١تنكوحة والشاىداف :أركانو وىي

١تزيد  ،ولكوهنا أىم ،لطوؿ الكبلـ عليها ؛وبدأ بالصيفة .وىي األوىل ،شرطا (ٕ)الوسيط
 :فقاؿ .ا٠تبلؼ فيها

 []الركن األول: الصيغة

 (تزويج)كل من   (بلفظ) إال (ٖ)[لو] ال صحة :أي .النكاح بسائر أقسامو :أي (وصحتو)
وما اشتق منو كأنكحتك ( إنكاح أو) .وما اشتق منو كزوجتك وزوجٍت وتزوجت وتزوج

ولو  ،أي أحد اللفظُت وما اشتق منهما بأي لفة (أو ترجمتو) .(ٗ)ونكحتوأنكحٍت وأنكح 
لكن  ،يتعلق بو إعجاز فاكتفى بًتٚتتو (٘)[]الألنو لفظ  ،اعتبار با١تعٌت ؛٦تن ٭تسن العربية

وأف يفهم كل منهما   ،ظاىر كما ىو،بشرط أف يًتجم عنو ٔتا ىو صريح فيو ُب تلك اللفة
دوهنما وأخب٫تا  مها ثقةٌ فهِ  فإفْ  ،سواء اتفقت اللفتاف أـ اختلفتا ،كبلـ نفسو وكبلـ اآلخر

ذكره  ،إف مل يطل الفصل ،أو قبلو صح ،ف كاف بعد إتيانو هبا مل يصحإٔتعناىا ف
 .(ٚ()ٙ)البلقيٍت

                                                           

 ( ٚ/ٕانظر: الوجيز )( ٔ)
 .(ٗٗ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيطانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 .(ٛٔٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، (ٖٜٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٛٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٙ)
)فإف فهمهما ثقة( دوهنما  وجهُت وسكت عن الًتجيح، وكذلك النووي. وجاء ُب أسٌت ا١تطالب:"ذكر الرافعي ( ٚ)

/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٜٗٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز". انظر: وأخب٫تا ٔتعناىا )فوجهاف( رجح منهما البلقيٍت ا١تنع 
  (ٛٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٙ
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 .(ٕ)أيضابد من فهم الشاىدين ٢تا  [/بٔ٘]يقتضيو وسيأٌب أنو ال  (ٔ)وكبلـ اإلماـ

وال مطلع للشهود  النية، إىلالحتياجها  ؛(ٖ)ةبالكناي ال ا١تفهمة، األخرس ةشار إب أيضاوينعقد 
 .بضاعن وعدمو احتياطا لؤلئفرؽ بُت توفر القرا وال ،(ٗ)عليها

زوجتها من  :قاؿ أو ،فلو قاؿ لفائب زوجتك ابنيت ،حضورٍ  أو ا١تكاتبة ُب غيبةٍ  ةومن الكناي
 .(٘)اممل يصح على ا١تعتمد فيه ،قبلت :ا٠تب فقاؿ أوفبلفو الكتاب  ،ٍب كتب ،فبلف

وثبوت تابة قاده بالكعالن أوسعع يالب بأف أيضا؛وفارؽ نظَت٫تا من البيع على ا١تعتمد فيو 
 .(ٙ)ا٠تيار فيو

وليس  ،بل يشًتط اللفظ ،مل يكف الكتاب رأةا ُب تزويج امولو استخلف القاضي فقيهً 
وتضعيف البلقيٍت لو مردود  ،(ٚ)ةالروض أصلُب  ىذا ما ،االعتماد على ا٠تط إليوللمكتوب 
شاىدين  إشهادبل البد من ية، تفيد ُب االستخبلؼ والتول وحدىا ال ةف الكتابأب :بتصر٭تهم
. واستشكل بأهنا  (ٛ)وُب اجملموع: ينعقد نكاح األخرس بالكتابة ببل خبلؼ]. على ذلك

 كناية منو ُب الطبلؽ وغَته. و٬تاب: ْتملو على ما إذا مل تكن لو إشارة صر٭تة الضطراره 

 

                                                           

 (٘ٚٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)
/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٜٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٖٔٔ/٘انظر: التهذيب ) (ٕ)

ٔٔٛ) 
 (ٖٚ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 .(ٗ٘ٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٗ)
 (ٖٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘ٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٖ٘ٔ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
 (ٖٕٓ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٜٔٔ/ ٖ) ١تطالبأسٌت اانظر: ( ٙ)
 (ٖٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٙٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
 .(ٔٚٔ/ ٜ) ا١تهذب شرح اجملموعانظر: ( ٛ)
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 .(ٕ)[(ٔ)إليو حينئذ. ومثلها كما ىو ظاىر إشارة ٮتتص هبا فِطنٌ 

 :٠تب مسلم ؛عقد بونفبل ي وإباحة، وإحبلؿ ٘تليك وىبة أواللفظُت كلفظ بيع ىذين غَت  أما
وىي  .(ٖ)«واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل بأمانة اهلل أخذ٘توىن فإنكمُب النساء اتقوا اهلل »

 إىل  [/إٔ٘]نزع يف النكاح وأل ،هبذين اللفظُت إال يئاومل ٬ت ،وُ رسولُ  أو وُ ما جاء بو كتابُ 
مل يرد إال  وىو ،واألذكار فيها إ٪تا تتلقى من الشرع (ٗ)/ ،لورود الندب فيو ؛لعباداتا

 .(٘)هبذين

وما ُب  .وعليو دلت اآلية ،مر كما من خصائصو  ،بلفظ ا٢تبة نكاحو  وانعقاد
قيل وىم من  .(ٚ)«ملكتكها ٔتا معك من القرآف» :فقاؿ (ٙ)امرأةزوج  البخاري من أنو 

واٞتماعة  :قاؿ البيهقي .(ٜ)«زوجتكها» :وبتقدير صحتو معارض برواية اٞتمهور ،(ٛ)الراوي

                                                           

 (ٖٕٓ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
، من حديث جابر ٕٛٔٔبرقم  -وسلم عليو اهلل صلى النيب حجة باب- اٟتج كتاب (ٙٛٛ/ ٕ) صحيح مسلم( ٖ)

 بن عبداهلل رضي اهلل عنهما.
 [أٗٔ]ب/ هناية (ٗ)
  "تزويج أو نكاح باسم إال نكاح إحبلؿ السنة وال الكتاب ُب ٬تز ومل : "(ٓٗ/ ٘) األـُب  قاؿ الشافعي( ٘)
انظر: . ةخولة بنت حكيم، َوقيل ميمون وقيل: ليلى بنت حكيم وقيل: شريك أـ ا، َفقيل:اْختلف ُب اٝته (ٙ)

غوامض األٝتاء ا١تبهمة ، (ٕٙٓ/ ٚ) الفابة أسد(، ٜٗٔٔ، ٜٜٓٔ،ٕٖٛٔ/ ٗ) األصحاب معرفة ُب االستيعاب
(ٕ/ٙٙٛ ) 
 بكذا زوجتك قد: فقاؿ فبلنة، زوجٍت: للويل ا٠تاطب قاؿ إذا باب-النكاح كتاب  (ٛٔ/ ٚ)صحيح البخاري ( ٚ)

 ٔٗٔ٘برقم  -قبلت أو أرضيت: للزوج يقل مل وإف النكاح، جاز وكذا
 قاؿ زوجتكها روى من رواية والصواب قاؿ وىم ملكتها روى من رواية الدارقطٍت قاؿ القاضي قاؿ قاؿ النووي: "( ٛ)

 ملكتها فقد اذىب لو قاؿ ٍب فملكها أوال التزويج لفظ جرى ويكوف اللفظُت صحة و٭تتمل قلت وأحفظ أكثر وىم
 .(ٕٗٔ/ ٜ) مسلم على النووي شرح "أعلم واهلل السابق بالتزويج

/ ٕ)، ومسلم  ٚٛٓ٘برقم  -باب تزويج ا١تعسر- النكاح كتاب (ٙ/ ٚ) البخاري صحيح عند البخاري برقم( ٜ)
 . ٕ٘ٗٔبرقم  -قرآف تعليم كونو وجواز الصداؽ، باب- النكاح كتاب (ٓٗٓٔ
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وفارؽ لفظ التمليك و٨توه  .(ٕ)ٚتع بُت اللفظُت و٭تتمل أنو  .(ٔ)أوىل باٟتفظ من الواحد
 .لوجود معٌت الوارد فيها دوهنما ؛الًتٚتة السابقة

كزوجتك أو أنكحتك (: )إيجابكل من (في)ويشًتط أحد الفظُت ا١تذكورين أو ترٚتتو 
أو  ،أو نكاحها ،أو قبلت تزو٬تها ،أو نكحتها ،كتزوجتها  باإل٬تابمرتبط  (وقبول) .ابنيت

 .(ٖ)وغَتىاكما ُب األـ ،أو التزويج  ،أو قبلت النكاح، أو التزويج ،ىذا النكاح

 (ٗ)كما نقلو ابن ىبَتة  ،وكذا رضيت نكاحها .عليو واعتمده ٚتع متأخروف االتفاؽل قِ بل نُ 
بأنو  :مردودٌ  .(ٙ)الصحةِ  عدـَ  وُ ثُ ٍب ْتْ  ،ف السبكيوتوقُ  .(٘)األئمة األربعة إٚتاععن 

فاألوىل  ،بلفظ النكاح اإلتيافمع  اإ٪تا اكتفى بقبلت نكاحها لداللتو على الرض [/بٕ٘]
 .(ٚ)االكتفاء برضيت نكاحها

٠تلوىا عن لفظ التزويج  ؛كما صرح بو ٚتع متقدموف  ،وال يكفي قبلت وال قبلتو وال قبلتها
 .(ٛ)نكاح وترٚتتهاواإل

                                                           

 (ٖٕٗ/ ٚ) للبيهقي الكبى السننانظر: ( ٔ)
 ىو إذ زوجنيها ا٠تاطب قوؿ وفق على التزويج بلفظ كاف أنو يظهر والذي  النووي. وقاؿ ابن حجر: "كما ذكر ( ٕ)

 الذي اللفظ مراعاة يقصد مل التزويج لفظ غَت بلفظ روى ومن ا١تتعاقدين لفظ فيو ٮتتلف قلما إذ العقود أمر ُب الفالب
 (ٕ٘ٔ/ ٜ) حجر البن الباري فتح". القرآف تعليم على العقد جرياف عن ا٠تب أراد وإ٪تا العقد بو انعقد

 .(ٙ٘ٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي، (ٓٗ/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٖ)
 الفقهاء وجالس بالعلم، واشتفل صباه، ُب بفداد دخلأبو ا١تظفر ٭تِت بن ٤تمد بن ىبَتة، العراقي، ة: ابن ىبَت  (ٗ)

، ومن طرفاً  فن كل من وحصل اٟتديث، وٝتع عنو، اهلل رضي حنبل بن أٛتد اإلماـ مذىب على وكاف واألدباء
 وفيات، وا١تقصور وا١تمدود. توُب: سنة ستُت وٜتسمائة. انظر: انيفو: اإلفصاح عن معاين الصحاح، والعباداتتص

 (.ٕٙٗ/ٕٓ) سَت أعبلـ النببلء، (ٖٕٓ/ٙ) األعياف

 (ٖٚٔ/ ٕ) العلماء األئمة اختبلؼانظر: ( ٘)
 (ٛٗ/ ٚ) الوىاجالنجم انظر: النقل عنو:  (ٙ)
 (ٛٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر:( ٚ)
، وكذلك ُب (ٙٚٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبوذكر االماـ وجهُت ومل يرجح انظر:  (ٙ٘ٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٛ)

 على اقتصر فإف. ونص الرافعي على أنو األظهر ا١تنع، وكذلك النووي ونصو: "(ٖٛٗ/ ٕ) ا١تهذبا١تهذب. انظر:  
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إذا مل ٮتل  ةُب الصيف ا٠تطأف أل ؛صحيحٌ  :لك أو إليك زوجتُ  إف :وُب فتاوى الفزايل
ا٠تطاب تاء العامي لو ضم  أفخذ ؤ ومنو ي. (ٔ)اإلعرابيكوف كا٠تطأ ُب  أفينبفي  ،با١تعٌت

ها ألفتو ذلك من اللفات اليت ٨ت أو ،واٞتيم زايا ة،بدؿ الكاؼ ٫تز أو  ،وفتح تاء ا١تتكلم
 .وىو قريبٌ  ،يضر ال العامة،

 []الركن الثاني: المنكوحة 

ومن ٍب مل يصح  ،وتعُت كل من الزوجُت ،ويشًتط خلوىا من ا١توانع ة،ا١تنكوح :الركن الثاين
وا١تزوج أي مشتمل  (للمنكوحة)كل منهما ( معين) :بقيد زاده بقولو .٬تاب وقبوؿإإال ب

  ،ولو مع اإلشارة ،باطلٌ  :كماأحدَ  بنيت أو زوجت ،فزوجتك إحدى بناٌب .على تعيينهما
 .(ٕ)كالبيع

 :ولو قاؿ ،ك ا١توصوؼ بكذاأو موكلَ  ،ومنو زوجتكَ  ،ةؤيالر ُت وبالوصف أو يويكفي التع
أو قاؿ زوجتك اليت ُب الدار  ،ليها وىي حاضرةإأو أشار  ،وليس لو غَتىا ،زوجتك بنيت

كما   .(ٖ)على األوجو ،خطأً  ا أوعمدً  [/أٖ٘] وإف ٝتاىا بفَت اٝتها ،صح ،وليس فيها غَتىا
 ةصف بنتيةألف ال، و  على اإلشارةوأشار إىل بنتو وذلك تعويبًل  ،زوجتك ىذا الفبلـ :لو قاؿ

 .(ٗ)كما لو أشار إليها وٝتاىا بفَت اٝتها  االسم، ولفيعتبت اف ،الزمة ٦تيزة

 

                                                                                                                                                                      

 (ٜٗٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٚ/ ٚ) روضة الطالبُت ".األظهر على نعقدي مل قبلت،
 (٘ٛفتاوى الفزايل: ص: )( ٔ)
 .(ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٗ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٖٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزنظر: ا (ٕ)
 (ٖٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٖٕٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٚ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
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الفبلنية وحددىا وغلط ُب حدودىا فإنو ال  احمللةوذلك فارؽ ما لو قاؿ بعتك الدار اليت ُب 
يشكل عدـ صحة الثانية مع صحة زوجتك اليت ُب وقد ]. (ٔ)يصح كما مر ُب البيع ٔتا فيو

الدار وليس فيها غَتىا وإف ٝتاىا بفَت اٝتها. إال أف يفرؽ بالزوجة ١تا انفردت ُب الدار 
تعينت، وقياسو: أنو لو مل يكن ُب تلك احمللة غَت الدار غَت ا١تبيعة: صح البيع فيها لذلك 

 .(ٖ)[(ٕ)أيضا

نعم إف  .لكثرة الفواطم ؛مل يصح ،جتك ابنيت فاطمةزو  :فقاؿ ،ولو كاف اسم بنتو فاطمة
ألف  ؛ابة مفتفرة ُب ذلك دوف الصيفةنألف الك ؛وإف مل يطلع الشهود على النية، نوياىا صح

 .(ٗ)تابعالبالصيفة فكانت ىي ا١تقصود وغَتىا ك ل  اٟتِ 

 .(٘)صح فيما قصداىا ولفت التسمية األخرى:٫تا وقصدا ادإحومن ٍب لو ٝتيا 

 ؛ومىت اختلف قصد٫تا مل يصح ،زوجتك بنيت وقصدا معينة :اٝتها بل قاؿ لو مل يذكرِ وكذا 
نعم إف قاؿ الزوج قصدنا ا١تسماة فالنكاح ُب الظاىر  .غَت ما أوجبو الويل لَ بِ ألف الزوج قَ 
 .(ٙ)كما ُب أصل الروضة،  منعقد عليها

 ،وىو ظاىر ،صح :و الزوج ىو ونواهُ  ،زوجتك فبلنة بنت موكلي :ؤتا تقرر يعلم أنو لو قاؿ
 .(ٚ)للشارح [/بٖ٘] خبلفًا

                                                           

 (ٗٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٖٕٗ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٗٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٕٚ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ٘)
 (ٗٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 /ب[ ٖٖٔانظر: شرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، لوح ] (ٚ)
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صح ُب  ،زوجتك ابنيت الكبى وٝتاىا باسم الصفرى :لو قاؿ ذو بنتُت كبى وصفرىو 
والطويلة إ٪تا  ،ٓتبلؼ زوجتك بنيت الصفَتة الطويلة ،(ٔ)اعتمادا على الوصف بالكب ،الكبى

ليس أوىل من اعتبار  ا١تنكوحةواعتبار أحد٫تا ُب ٘تييز  ،ألف كبل الوصفُت الزـٌ  ؛ىي الكبَتة
 .(ٕ)فصارت مبهمةً  ،اآلخر

لقبوؿ   ؛ولو غلطا صح النكاحاف ،ٔتخطوبة اآلخر فعقد كلٌ  ،ولو خطب كل من اثنُت امرأةً 
 .(ٖ)ما أوجبو الويلُ  كلٍ 

 []اإليجاب والقبول

من أحد  (استدعاء  )كاف   (ولو) .مع التعيُت وِ تِ ترٚتويصح النكاح ٔتا مر من اللفظ أو 
وإف مل  ،زوجتكها :فيقوؿ ،من الزوج للويل أو وكيلو (كزوجنيها) .العاقدين مع إجابة اآلخر

لوجود االستدعاء  ؛تزوجتها :فيقوؿ ،تزوج فبلنة :كقوؿ أحد٫تاو  .يقبل الزوج بعد ذلك
خاطبها  ف  ها أَ نفسَ  ما ُب الصحيحُت ُب حديث الواىبةِ  :ويرده ،ال يصح :وقيل .(ٗ)اٞتاـز

ومل ينقل أنو  .(٘)«قد زوجتكها ٔتا معك من القرآف» :قاؿ وأنو  ،زوجنيها قاؿ للنيب 
 .قاؿ بعد ذلك قبلت نكاحها

ألنو استفهاـ  ؛أتزوجها أو تزوجتهاأو تزوجنيها أو  (ٙ)/زوجتٍت ابنتك  اء:وخرج بقولو استدع
 ،زوجتها :قاؿفزوجتو ابنتك  :نعم لو قاؿ ا١تتوسط للويل .فبل جـز فيو ،ال استدعاء [/أٗ٘]

                                                           

 (ٗٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز ، (ٕٕٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ٔ)
 (ٖٕٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج ، (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 ، (ٜٙٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٗ)
 (ٕٓ٘تقدـ ٗتر٬تو ص: )( ٘)
 [بٗٔ]ب/ هناية (ٙ)
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لوجود اإل٬تاب  ؛انعقد .نكاحها قبلتُ  :فقاؿ ؟نكاحها قبلتَ  :(ٔ)أو زوجتو ٍب قاؿ للزوج
ه من اللفظ ا١تتعبد بو ىنا ؛ ]٠تلو نعم :لو قاال أو أحد٫تاما ٓتبلؼ  ،(ٕ)والقبوؿ مرتبطُت
بو  (ٗ)وتعبَت الروضة .وأو قبلتُ  ،قبلتُ  :أو الزوج ،زوجتُ  :أو قاؿ الويل (ٖ)[ٓتبلفو ُب البيع

 .اوا بدلو بقبلت نكاحهَ عبّ  ،ا حيثوىَ ٥تتصرُ  وُ ليس ا١تراد بو ظاىره كما فهمَ 

وىو كذلك حىت ُب قبلت  .أنو ٬توز تقدم القبوؿ على اإل٬تاب :وأفهم قولو كبلـ ا١تصنف
 .النتظاـ التخاطب مع ذلك ،ومثلو البيع كما مر فيو .(٘)كما صرح بو الشيخاف،  نكاحها

ومن ذلك ما لو  .(ٙ)ال ُب لفظي التزويج واإلنكاح ،والقبوؿ معٌت ٬تابوالبد من توافق اإل
ح على فإف النكاح يص ،ومل يقل على ىذا الصداؽ ،قاؿ زوجتكها بكذا فقاؿ قبلت نكاحها

خبلفا لو -فيصح  ،ومثلو ما لو قبل ونفى ما ٝتاه الويل .ٔتهر ا١تثل -زير خبلفا للبا-ا١تعتمد 
  .(ٚ)ٔتهر ا١تثل -أيضا

، مل يصح فقبل قبل ٘تاـ لفظو بشهر ،أنو لو قاؿ زوجتكها بألف مؤجلو بشهر :وأفىت القفاؿ
 ،بصفاتو قبل القبوؿفاشًتط ذكره  [/بٗ٘] ،وفيو نظر إذ الثمن ٍب شرط .كما ُب البيع

 .ولو قبل ذكر ا١تهر ،تجو صحة القبوؿ بعد ٘تاـ اإل٬تابيفالذي  ،ٓتبلؼ ا١تهر ىنا

                                                           

 ب."سقط من:  قاؿ زوجتها أو زوجتو ٍب قاؿ للزوجففبل جـز فيو نعم لو قاؿ ا١تتوسط للويل زوجتو ابنتك قولو: "(  ٔ)

 (ٜٚٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: ( ٖ)
 (ٜٖ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 (ٖٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٜٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٕٕٙ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٖٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٗٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٙ)
 (ٖٖ/ٚ، ا١تهمات )(ٜ٘ٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي(، ٚ٘ٔ/ٜانظر: ْتر ا١تذىب ) (ٚ)
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حىت  إذهناحيث يعتب  ة؛أىليتو وأىلية اآلذن اءد عليو وبققشقي العبأحد من أتى  وإصرار
 اآلذنُة،أو  أو رجع ا١توجبُ  ،أو جن أو ارتد فإف أغمي على أحد٫تا ،يوجد الشق اآلخر

 .(ٔ)امتنع القبوؿ

بأف  ،فيضر الفصل اليسَت بأجنيب عن العقد ،(ٕ)وال بد أيضا من الفور بُت اال٬تاب والقبوؿ
٦تا مر ُب  اأخذ ،لكن من ا١تطلوب جوابو فيما يظهر ،مل يتعلق بو ومل يستحب فيو وإف قل

شعاره إل ؛والطويل بفَت األجنيب كالذكر .ٍب رأيت بعض شراح ا١تنهاج اعتمد ذلك .البيع
 .(ٖ)ٓتبلؼ اليسَت ،باألعراض

خطبة )بُت اإلجابة والقبوؿ أو االستدعاء واٞتواب  (وإن تخلل) .ومن ٍب صح النكاح
ٍب  ،ٍب يوجب .بالتقوى ويوصيَ  ،على النيب  يَ ويصل، (ٗ)[]اهلل الويلُ  ف ٭تمدَ أك (خفيفة

 ،ومن اقتصر على األوؿ فقد جرى على الفالب .ومثلو عكسو ،ٍب يقبل ،يفعل الزوج مثلو
 .(٘)فبل يضر ىذا الفصل

 (ٙ)اإلسعادخبلفا ١تا ُب  ،على مر من ا٠تبلؼ فيو ة،بعدـ استحباب ا٠تطبة ا١تتخلل ناوإف قل
 ؛فلم تكن أجنبية ،ستحبتف مل إو  ،لتعلقها بالعقد ؛(ٚ)تبعا للسبكي كا١تاوردي [/أ٘٘]

                                                           

 (ٜٖ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 (ٜٖ/ ٚ) روضة الطالبُتىو الصحيح كما ذكر النووي. انظر: ( ٕ)
 (ٜٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٛٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب (،ٓٙٔ/ٜذىب )انظر: ْتر ا١ت( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 هناية ا١تطلب ُب وقاؿ اإلماـ (ٖ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٛٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيزىو الصحيح. انظر: ( ٘)
 ىو األصح. (ٖٛٔ/ ٕٔ)
 حوحكما ص  ، بطلمذا قيل بعدـ الندب إتو القوؿ بأف ٗتلل ا٠تطبة وإِ ( وجاء فيو: "ٜ٘ٚانظر: االسعاد ص )( ٙ)

 ".نيِب جْ ـ األَ فأشبهت الكبلَ  ،ىذه اٟتالةَ ة وَ شروعَ ألهنا غَت مَ  ؛للماوردي عاتبَ  ،بكيالس
 وصحح بطبلف العقد وقاؿ: ىو الظاىر من كبلـ األصحاب كلهم. (٘ٙٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
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ُب  والتيممِ  كاإلقامة وطلب ا١تاءِ   ،فبل تقطع الوالء ،القبوؿ و مقدمةُ وألف ا١تتخلل مع خفتِ 
 .اٞتمع صبلٌبْ 

 .ومر ما يندب أف يقاؿ للزوجُت بعد العقد .وا٠تطبة من األجنيب كهي ٦تن ذكر

ا إف كاف بنتً  :فلو أخب ٔتولود فقاؿ .إذ ال يصح تعلقو (زج  إن نُ )وإ٪تا يصح النكاح باللفظ 
واألصح إف  ،حيث مل يعلم كونو أنثى فيما يظهر ؛وإف علم اٟتاؿ ،فقد زوجتكها مل يصح

 (ٔ)ٔتوت إحدى نساء زيد أو ،ف أخب ْتدوث بنت لوفإ ،علم صدؽ ا١تخب نظَت ما يأٌب
وقيده  ،كما ُب أصل الروضة عن البفوي  ،صح .إف صدؽ ا١تخب فقد زوجتكها :ٍب قاؿ ،مثبل

 چكقولو تعاىل   .إذْ  :ٔتعٌت :فإفْ  ،بل ىو ٖتقيق ،بأنو ليس بتعليق ،ٔتا إذا تيقن صدؽ ا١تخب

 (ٖ).(ٕچ ڤ       ڤ ڤ ٹ

 .(ٗ)ٔتعٌت إذْ  وال ضرورة إىل جعل إفْ  ،ىو تعليق ولو مع تيقن الصدؽ :وقوؿ السبكي وغَته
 وأٟتق الزركشي باليقُتِ  .إذْ  :د بإفْ ابأنو أر  قاطعةٌ  بعد التصديق قرينةٌ  بأف ذكر إفْ  :مردود
 .(٘)تيقن الويل أو ظنو ال الشاىدين :وا١تراد .الظنَ 

 (ٙ)تكوف شهادة باإلقرار الفه ار قصد التحقيق بإخب [/ب٘٘]إ٪تا يعلماف  :رعيذوقوؿ األ
ىي  ال ،شرط ُب صحة الصيفة ارهف الذي علماه بإخبأمردود ب .(ٚ)على إنشاء العقد

                                                           

 "نسائو"  بُب: (  ٔ)
  ٘ٚٔآؿ عمراف: سورة ( ٕ)

/ ٚ) روضة الطالبُت(، ٖٚٔ/٘، التهذيب )(ٜٜٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيز، (ٛٗ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط انظر :( ٖ)
ٗٓ) 

 (ٖٕٔ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٗ)
 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 ب.حذفت البلـ من: (  ٙ)
 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٚ)
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 استندكما لو ،  وىو ال يضر ،العلم بشرطو إىل اإلقرار استندفالشهادة على إنشاء عقد 
 .علمهما باإلذف الذي ىو شرط ُب الصحة إىل إخبار الويل ا٠تاص

ذلك  (ٔ)يظهر ،أو بعتك إف شئت ،ُب إف كاف ملكي فقد بعتك :وقضية ما مر ُب البيع
 .وهتاوٖتدث ٔت إذا غابت ،فقد زوجتكها (ٕ)[حية] إف كانت :ويؤيده ْتث البلقيٍت ،ىنا

البضع صداقا ال  جعلُ  :مع بياف أف ا١تبطل منو ،حكم الشفار :وسيذكر ا١تصنف ُب الصداؽ
 .لذلك على كبلمو ىنا فيو نظر (ٖ)يراد الشارحإف .التعليق

 []نكاح المتعة

 .(ٗ)ولو ٔتعلـو باطل كالبيع بل أوىل ،ا١تؤقت :وىو ا١تتعةِ  فنكاحُ  (ق  لِ طْ أُ )إ٪تا يصح إف ( و)

عاـ  :وقيل ،ٍب  رخص عاـ الفتح ،ـ عاـ خيبر  ٍب حُ  ،وكاف رخصة أوؿ اإلسبلـ للمضطر
 .(٘)ٍب حـر أبدا ،حجة الوداع

 ،والنسب والعدة ا١تهرُ  :ُب نكاح ا١تتعة ءويلـز بالوط ة.يقوؿ أنكحنيها متع أف :ومن التأقيت
 .(ٙ)الزناُب يأٌب  ا١ت ،وإف علم فساده ،اٟتد ال

                                                           

 "نظَت"  ب:ُب: (  ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
 /ب[ ٖ٘ٔانظر: شرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، لوح ] (ٖ)
/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٗ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط ،(ٙٗٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٕٖٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٗ)

٘ٓ٘) 
/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٜٓ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٔٓٗ/ ٕٔ) اية ا١تطلبهن، (ٕٖٖ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٘)

ٕٖٕ) 
 (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)



 أركان النكاحفصل في                  قاصدالم                                                   النكاح كتاب 

 

ٕٜ٘ 

بل ىو تصريح ٔتقتضى  ،أو مدة عمرىا ،مدة حياتك أو عمرؾ [/أٙ٘]وليس منو زوجتكها 
أقت  وىل مثل ذلك ما لو .كوىبتك أو أعمرتك ىذه الدار مدة حياتك أو عمرؾ  ،العقد

 .(ٔ)واألقرب األوؿ ،ل ٤تتمل؟ كال بألف سنة و٨توه ٦تا يقطع بعدـ بقاء الزوجُت إليو أو

فاحتماالف  ،أحد٫تا ةأو ٔتدة حيا ،بألف سنة ولو أقت :رأيت ُب بعض نسخ اإلسعادٍب 
وما ذكره من  .(ٖ)انتهى البطبلفُ  حُ بصيغ العقود أو ٔتعانيها وا١ترج   (ٕ)/مأخذ٫تا أف العبة 

وال نسلم  .وُب الثانية غَت صحيح .مع أف األقرب ما قدمتو ،ترجيح البطبلف ُب األوىل ٤تتمل
 .بخ١تا مر ُب صدؽ ا١ت ،أف النظر إىل صيغ العقود يقتضي البطبلف ىنا

عليو كالعوض ُب البيع  ف قلنا أف كبل من الزوجُت معقودٌ إف ،زوجت نفسي بنتك :فرع قاؿ
ألف العوض من جهتو  ؛ مل يصح -وىو األصح- ،ف ا١تعقود عليو ا١ترأة فقطإوإف قلنا  ،صح
نفسي  وعليو فبل يناُب طلقتُ  .ال حجر عليو ُب نكاح غَتىا معها وألنو ،ال نفسو ا١تهرُ 
 .(ٗ)١تا يأٌب ُب بابو ،منك

 [الشهادة: الركن الثالث]

 .الشهادة [/بٙ٘] :الركن الثالث على ما مر فيو

إذنها )أف يفهم  (ال) يفهم معناه :أي (بشرط أن يفهمو: )وإ٪تا يصح النكاح باللفظ السابق
 متحرزين  ،عدلُت (٘)ذكرين ٝتعُت بصَتين متيقظُت ناطقُت :كلها بأف يكونا  (شهادات   أىال  

                                                           

 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 [أ٘ٔ]ب/ هناية (ٕ)
 (.ٜٜٚانظر: اإلسعاد ص: )( ٖ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 "بالفُت"  :بُب(  ٘)
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وما  ال نكاح إال بويل وشاىدي عدؿ» :ُب صحيحو (ٔ)افبب ابن ح٠ت ،ةئرؼ الدنيعن اٟتِ 
االحتياط لؤلبضاع  :وا١تعٌت ُب اعتبار٫تا .(ٕ)«كاف من نكاح على غَت ذلك فهو باطل

 .(ٖ)وصيانة األنكحة عن اٞتحود

اقتضاه   ة كمائالدني ةصيب واجملنوف واألخرس وذي اٟترفالكو٨توه ُ  الفاسقُ  :وخرج بقولو أىبل
ما إذا  ٓتبلؼ ،توءـ مرو ار ٩تاٟترفة بو ال  تَِلق ويظهر أف ٤تلو حيث مل .(ٗ)الرافعيكبلـ 
 .ا من كبلمهم ُب الشهاداتأخذً  ؛القت

 :وأٟتق ابن العماد .واألعمى واألصم (٘)ا٠تنثى -كما مر-كلها :أي  :وبقولو شهادات
لعدـ  استشهادىم؛وىنا ال ٯتكن  ،فإف شهادهتم مقبولة ُب ٤تاؿ ٥تصوصة .ُب الظلمة البصَتَ 

 .(ٙ)تلك احملاؿ

ف العبة ُب العقود ٔتا ُب نفس أل ؛ومثلهما الويل ،(ٚ)فبانا رجلُت صحنعم لو عقد ٓتنثيُت 
وفارؽ نظَت ذلك ُب الزوجُت كما  ،(ٛ)وبو فارؽ ما لو اقتدى ٓتنثى فباف رجبل .األمر فقط

                                                           

قاؿ اٟتاكم: كاف ابن حباف من أوعية العلم ُب الفقو،  ،اف أبو حاًب، ٤تمد بن حباف بن أٛتد التميميبابن ح (ٔ)
لو تصانيف  اآلثار،  وحفاظ الدين فقهاء من وكاف ٝترقند قضاء ويل واللفة، واٟتديث، والوعظ، ومن عقبلء الرجاؿ.

توُب: سنة أربع وٜتسُت وثبلٙتائة. انظر: سَت أعبلـ كثَتة منها: صحيح ابن حباف، والثقات، اجملروحُت. 
 (.ٖ٘ٚ: ص) للسيوطي اٟتفاظ ، طبقات( ٕٜ/ٙٔالنببلء)

/ ٚ) ا١تنَت البدر ُب. صححو ابن ا١تلقن ٘ٚٓٗابن حباف ُب صحيحو من حديث عائشة رضي اهلل عنها، برقم  (ٕ)
ٗٚٗ) 

/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٕٔ/ ٜ) الشافعي ـاإلما مذىب ُب البياف، (ٖ٘/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيطانظر:  (ٖ)
 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٔ٘

 (ٜٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 .األنثى" ب:ُب: (  ٘)
 (ٖٕ٘/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
 (ٜٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
 رجبل كونو الفراغ بعد فباف ٓتنثى الرجل اقتدى فإف: الفزايل قاؿوجاء فيو: " (ٔٙٔ/ ٕ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٛ)

 "الصبلة نفس ُب الًتدد لوجود القولُت أظهر على القضاء وجب
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حيث  -خبلفا لئلسنوي- ،(ٕ)قتضى كبلـ ابن الرفعة نقل االتفاؽ عليواو  .(ٔ)جـز بو الروياين
 ،الشاىدو ٓتبلؼ الويل  ،النكاحمن بأهنما ا١تقصود األعظم  ؛دأهنما كالشاى [/أٚ٘] بصوّ 

 .ُب الركنية اوإف اشًتكو 

بناء على ما قالو  ،زوجها معتقدين أف بينهما ٤ترمية ٍب باف خطؤ٫تاتبطل نكاح من نمل  اوإ٪ت
ٓتبلؼ ا٠تنثى  ،ـ يصح نكاحها ُب اٞتملةرَ ألف احملْ  ،لكن جـز الشيخاف ٓتبلفو ،(ٖ)الروياين
 .فا١تعتمد ما جـز بو الشيخاف ،وفيو من النظر ماال ٮتفى ،ا١تشكل

أو ابن أو  ،٫تاابنا٫تا أو عدو اوكذا  ،أو عدويو ،فعلم منو أنو يصح ْتضور ابٍت أحد الزوجُت
 ،وإف تعذر إثباتو بشهادهتما اكتفى بالعدالة والفهم ،عدو أحد٫تا مع ابن أو عدو اآلخر

 .(ٗ)بقو٢تما ُب اٞتملةوثبوت األنكحة 

 ،ا كأف تكوف ابنتو كافرة أو رقيقةوقد يكوف األب شاىدً  .(٘)واٞتد حيث مل يكن وليا كابن
 .(ٙ)ال العاقد نائبوو ألنو ليس عاقدا  ،أو ابنو سفيها وأذف لو ُب النكاح

 ،أو من أحد٫تا مل يصح ،عقد الثالث بوكالة منهما فإفْ  ،ومن ٍب لو شهد أخواف من ثبلثة
 .(ٚ)صحوإال 

 

                                                           

 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٜٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  انظر :( ٕ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 .(٘ٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٔٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٗ)
 (ٖٕ٘/ ٗ) مفٍت احملتاج ، (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 لو وكذا نائبو، الوكيل ألف ْتضوره، ينعقد مل وكل، ولو. شاىدا يكوف فبل عاقد، فويل أبوىا، وأماقاؿ النووي: "( ٙ)

 (ٙٗ/ ٚ) روضة الطالبُت ".ينعقد مل آخر، شاىد مع وحضر األب غَت وكل
 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب،  (ٙٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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ما إذا مل يفهم الشاىداف أو أحد٫تا لفة ا١تتعاقدين فبل أوىو من زيادتو  ،وباشًتاط الفهم
 ،وإف كانا يضبطاف اللفظ وينقبلنو إىل اٟتاكم كما يؤخذ من ترجيح أصل الروضة ،يصح

 .يصح :وقوؿ القاضي [/بٚ٘] ،(ٔ)أخذا من مقتضى كبلـ اٞتمهور ُب العقد بالعجمية
 .ا أشار إليو األذرعي وغَتهكم  ،ضعيف

 ؛بل وال الشهادة عليو ،فبل يشًتط فهم الشاىدين لو :اإلذف معتبةِ  إذفُ  :ال إذهنا :وبقولو
إف كاف الويل  ،نعم االحتياط اإلشهاد عليو .بل شرط ُب صحتو ،ألنو ليس من نفس النكاح

واقتضاه إطبلؽ  ،(ٕ)كما أفىت بو البفوي كالقاضي  ،وكذا إف كاف حاكما ،غَت اٟتاكم
أنو البد من أف يثبت  :لكن الذي أفىت بو البلقيٍت وفاقا للعز ابن عبدالسبلـ .(ٖ)الشيخُت

واألذرعي  (٘)وبٌت القمويل .(ٗ)ألنو يلي ذلك ّتهة اٟتكم فيجب ظهور مستنده ،عنده إذهنا
 .ذلك على أف تصرفات اٟتاكم حكم أوال وىو ظاىر

أف تصرفو بالتزويج و٨توه ليس  :إذ األصح كما قالو السبكي وغَته .ترجيح األوؿ :وقضيتو
 خروجا من ، أنو يسن اإلشهاد أيضا على رضا البكر البالغ :وْتث األذرعي .(ٙ)ْتكم

 

                                                           

 (٘ٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٗٙ/٘انظر: التهذيب )( ٔ)
 (ٕٙ٘/٘انظر : التهذيب )( ٕ)
 ا١ترأة رضا على اإلشهاد ويستحب" :قاؿ النووي (٘٘/ ٚ) الطالبُتروضة ، (ٓٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٖ)

 (ٕٙٓ: ص) الطالبُت منهاج ".يشًتط وال رضاىا يعتب حيث
(، قاؿ العز بن عبدالسبلـ ُب فتاويو: "والشهادة على إذف ا١ترأة مستحبة احتياطا ٘٘ٙانظر: فتاوى البلقيٍت: ص)( ٗ)

 (ٗٙفتاوى العز بن عبدالسبلـ ص ) ٟتفظ مقاصد النكاح، وخوفا من اإلنكار."
القمويل  أبو العباس، أٛتد بن ٤تمد بن مكي بن ياسُت  القرشي، ا١تصري، . لو مصنفات منها: البحر احمليط،  (٘)

(، طبقات الشافعية البن  ٖٓ/ٜوجواىر البحر. توُب: سنة سبع وعشرين وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى)
 ( ٕٗ٘/ٕقاضي شهبة )

( رسالة ما جسيًت ٖتقيق ماجد نفيمش ٜٗٔص) -كتاب إحياء ا١توات–انظر: االبتهاج ُب شرح ا١تنهاج ( ٙ)
 ىػٖٓٗٔ-ٜٕٗٔاألٛتدي، جامعة أـ القرى، 
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 .(ٔ)خبلؼ من يعتب رضاىا كالثيب

ولو مل يسمعا  ،وإف كانا مارين ،ا العقدهموال يعتب إحضار الشاىدين بل يكفي ٝتاع
 .(ٕ)الصداؽ

 و٫تا ا١تعروفاف (مستوري عدالة)كانا   (ولو) .وال يشًتط فيهما العدالة الباطنة بل ينعقد هبما
ألف النكاح ٬تري  ؛بأف عرفت با١تخالطة دوف التزكية عند اٟتاكم ،اا ال باطنً هبا ظاىرً  [/أٛ٘]

ولو اعتب فيو العدالة الباطنة الحتاجوا إىل معرفتها ليحضروا من  ،بُت أوساط الناس والعواـ
 .(ٖ)فيطوؿ األمر عليهم ويشق ،ىو متصف هبا

وإف -والنووي ُب نكتو واختاره السبكي وغَته  (ٗ)بو ابن الصبلح ما قيدومنو يؤخذ ترجيح 
يصح  وإال مل ،اٟتاكم  (ٙ)/ من أف ٤تل ذلك حيث عقد غَت (٘)-نو ضعيفإقاؿ الشارح 

حىت يكوف األصح أنو ال فرؽ بُت -ال ألف تصرفو حكم  ،لسهولة الكشف عليو ؛هبما
 .(ٜ)(ٛ)لناشريلخبلفا ١تا ُب اإلسعاد تبعا  ،١تا مر من أنو ليس ْتكم ،(ٚ)-اٟتاكم وغَته

                                                           

 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: النقل عنو: ( ٔ)
 (ٜٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٙٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، انظر: (٘ٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕ/ ٘) للشافعي األـ انظر:( ٖ)
 (ٗٗ/ ٔ) الصبلح ابن فتاوىانظر: ( ٗ)
 /أ[.ٖ٘ٔوجري الربع الثالث، لوح ]انظر: شرح اإلرشاد للج( ٘)
 [ب٘ٔ]ب/ هناية( ٙ)
وإال مل يصح هبما لسهولة الكشف عليو ال ألف تصرفو حكم حىت يكوف األصح أنو ال فرؽ بُت اٟتاكم  قولو: "(  ٚ)

 ب. :سقط من" وغَته
 نتهت إليو رئاسة الفتوى وويل اٟتكم هبا قليبل، اأٛتد بن أيب بكر بن علي بن ٤تمد، الناشري اليماين لناشريا (ٛ)

توُب:  النظر، وجودة اٟتفظ ُب غاية ذكيا تقيا فريدا كامبل فقيها عامبل عا١تا ، كافوكاف شديدا على مبتدعة الصوفية
 .(ٕٚ٘/ ٔ) البلمع ، الضوء(ٓٔ/ٗسنة ٜتس عشرة وٙتا٪تائة انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

صرؼ اٟتاكم تتجو بناء على أف ا يُ ٪تإِ وَ  ( وجاء فيو: "ٕٓٛما جاء ُب اإلسعاد ليس ٥تالفا. انظر: اإلسعاد )( ٜ)
 ".  خبلفو حأف األص وقد مرَ . بالتزويج و٨توه حكم
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 .ىو من مل يعرؼ لو فسق :وقيل .(ٔ)ىو الذي قاؿ النووي أنو اٟتق ،وتفسَت ا١تستور ٔتا مرّ 
 :وقيل .نو الذي يظهر من كبلـ األكثرين ترجيحوإ :وقاؿ السبكي ،(ٕ)وصوبو ُب ا١تهمات

 .وصححو السبكي .وشك فيها وقت العقد ،ىو من عرفت عدالتو ُب ا١تاضي

 :(ٗ)فبل يصح النكاح بو وقوؿ ٣تلي ،(ٖ)كما قالو اإلماـ  ،رواية ويبطل السًت بتفسيق عدؿِ 
رض ليس إثبات فال [/بٛ٘] بأف :مردود .ألف اٞترح ال يثبت إال بشاىدين ؛الصحة شبواأل

 .(٘)وىو حاصل ٓتب عدؿ ،بل ظن زواؿ العدالة ،اٞترح

بل يتوقف حىت يعلم  ،(ٙ)[]فسادهوال  ،ُب إثبات النكاح ينوال يقبل اٟتاكم ا١تستور 
 ،وقد أقرا بالعقد ٔتستورين ُب ٨تو نفقة من حقوؽ الزوجية ،فإف ترافع إليو زوجاف ،باطنهما

كما يثبت شواؿ بعد ثبلثُت تبعا   ،ألف اٟتكم بينهما ىنا تابع لصحة النكاح ؛م بينهماكَ حَ 
 .(ٚ)فإف علم فسقهما مل ٭تكم بينهما .لثبوت رمضاف بعدؿ

وىو  .(ٛ)افعوا إليووإف مل يًت  ،الظاىر خبلفو :قاؿ ٚتعٌ  . لكنأنو ال يفرؽ بينهما :وقضيتو
]وينبفي أف ٤تلو حيث علم أف الزوج مقلد ١تن ٬تيز ذلك وإال مل يتعرضوا لو إال بعد ظاىر 
 (ٜ)[الًتافع

                                                           

 (ٚٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 (ٖٚ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٕ)
 (٘٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
٣تلي أبو ا١تعايل ٣تلي بن ٚتيع بن ٧تا القرشي، شيخ الشافعية ٔتصر، مصنف كتاب الذخائر، توُب: ُب ذي  (ٗ)

 .( ٕٚٚ/ٚافعية الكبى)(، طبقات الش ٕٖ٘/ٕٜٓتس مائة. انظر: سَت أعبلـ النببلء)و  القعدة، سنة ٜتسُت

 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (٘)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم.ب،  وال إثباتو" وما أثبُتو من:  أ:جاء ُب: (  ٙ)
 (ٖٕٙ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٚٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب(، ٓٗ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٛ)
 ُب: ب. أ، وأثبتسقط من: (  ٜ)
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ق بو حوينبفي أف يلت .بأف شكل ىل ٫تا بالفاف أو صبياف ،صًب  يإف كانا مستور  (ال)
ولو ، حريةأو  :أي (ٕ)(إسالم وحرية)أو  .(ٔ)اٞتهل بأحد الشروط السابقة كالسمع والتيقظ

بأف يكونا ٔتحل ٮتتلط  ،ولو مع ظهور٫تا ،إليهامو أف الضار اجتماعهما ؛عب هبا كاف أوىل
أو يكونا ظاىري اإلسبلـ واٟترية  ،وال غالب ،واألحرار باألرقاء ،فيو ا١تسلموف بالكفار

 ،ؼ على ذلكوُب ٨تو البلوغ باطنا لسهولة الوقو  ،بل ال بد من معرفة حا٢تما فيهما ،بالدار
 (ٖ).ٓتبلؼ العدالة والفسق

ويصح  ،كما لو باف ا٠تنثياف ذكرين  ،فبانا كاملُت صح ،إف عقد ٔتجهويل نقص [/أٜ٘] نعم
 .(ٗ)ط حاالو النسياف لوجود الشر  عيبسري

 ،تبُت سالب والية عند العقد ال بعدهبو  .ُب الشاىدين أو أحد٫تا (عام   تبين جرح  بن اوب)
أو أنوثة  ،أورؽ، كفر أو ،ولو قبل زمن ال يسع إال يسَتا ،(٘)وذلك كفسق ،ٞتواز حدوثو

أو إقرار الزوجُت والزوجة  ،ةنيبومثلو تبُت وقوع النكاح ُب ٨تو عدة أو إحراـ ب .عند العقد
 .(ٙ)رشيدة

مل يلتفت إلقرار٫تا  ،ٍب أقرا أنو بفاسقُت ،نعم لو أقرا عند حاكم أنو بعدلُت فحكم بصحتو
 .النكاح ىاوىو ظاىر بالنسبة ٟتقها ال لتقرير  (ٛ)قاؿ غَته .(ٚ)قالو ا١تاوردي ثانيا،

                                                           

 (ٚٔ٘-٘ٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (٘ٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٙٙ/٘اإلسبلـ واٟترية شرط. انظر: التهذيب )( ٕ)
 (ٖٕٙ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٚٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (.ٙٗٙ/٘انظر :التهذيب )( ٗ)
 (ٕٕٙ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
 (ٛٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (٘ٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
 قالو ا١تاوردي وغَته".".ب: ُب: (  ٛ)
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فبل مهر  .جود ا١تانع ُب بعضو و  ،أي العقد لفوات الشرط ُب بعض (فساده)أو يعلم اٟتاكم 
 .(ٕ)فلها مهر ا١تثل ،ومل ٭تكم بالزنا عليهما بوطئو ٢تا ،إف دخل هبا (ٔ)[]إال٢تا 

أما ُب حق اهلل تعاىل بأف  .و٤تل تبُت البطبلف باعًتافهما ُب حقهما :قاؿ ا٠توارزمي كالقفاؿ
 ؛يوقعا نكاحا ببل ٤تللأف فبل ٬توز  ،طلقها ثبلثا ٍب توافقا على فساد العقد بشيء من ذلك

 ولو أقاما بينة على ذلك مل :(ٖ)قاؿ. فبل يسقط بقو٢تما ،وألنو حق اهلل تعاىل ،للتهمة
 .(٘)قاضيوبو أفىت ال .(ٗ)[تسمع/بٜ٘]

وعليو ٭تمل ما ُب -]. أما ُب الباطن فالنظر إىل ما ُب األمر ،وىذا ُب الظاىر :قاؿ األذرعي
وال فرؽ ُب عدـ ٝتاعهما ظاىرا بُت أف  -(ٙ)األنوار آخر الدعاوي ٦تا يقتضي ٝتاع بينتهما

يسبق منو إقرار بأنو عقد بويل وشاىدين أو بصحة نكاحها أو ال خبلفا للديبلي ومن 
واعتمده صاحب األنوار ] (ٛ)ة اٟتسبة فتسمع كما ُب تعليق البفوييما بنأ .(ٚ)عو[تب

صحيح  ،ومنو يؤخذ صحة قوؿ السبكي ما قالو ا٠توارزمي من عدـ ٝتاع بينتهما .(ٜ)[وغَته
أو أرادت بعد الدخوؿ مهر  ،فلو أراد التخلص من ا١تهر .كما فرضو  ،إذا أرادا نكاحا جديدا

 .(ٓٔ)فينبفي قبو٢تا انتهى ،وكاف أكثر من ا١تسمى :أي ،ا١تثل

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٙ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 .-القفاؿَ يعٍت ا٠توارزمَي و –"قاال" بالتثنية  بُب: (  ٖ)
 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٗ)
 (ٖٕٚ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر النقل عنهما: (  ٘)
 (ٛٛ٘/ٖانظر: األنورا ألعماؿ األبرار )( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 اٟتسبة".(: "ما كاف من حقوؽ اهلل تعاىل تقبل فيو شهادة ٜٕٕ/ٛقاؿ البفوي ُب التهذيب)( ٛ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:   (ٜ)
 (ٖٕٚ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر النقل عنو:  (ٓٔ)
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 .(ٔ)ال تباح لو ا١ترأة بعد ذلك ببل ٤تلل أيضا ،والذي يظهر أهنا وإف قبلت ُب ذلك

 .(ٕ)لصحتو هبما كما مر ،أو ابنيهما ،تبُت كوهنما عدوي الزوجُت :عاـ :وخرج بقولو

ألهنما مقراف على  ؛إقرار الشاىدين بفسقهما عند العقد فبل أثر لو :وبإقرار الزوجُت
 .(ٖ)غَت٫تا

فبل يستحقاف مهرا  ،قاال ذلك وماتتٍب  ،فيما لو حضرا عقد من يرثاهنا أثرهنعم قد يظهر 
وكذا ال يستحقاف شيئا من تركة الزوج لو . (ٗ)نبو عليو ٚتع ،وال مسمى بعده ء،قبل وط

 .مات ٍب ماتت بعده

كما ْتثو   ،فبل يقبل إقرارىا ُب إبطاؿ ما ثبت ٢تا من ا١تاؿ ُة،السفيه :قييد الزوجة بالرشيدةِ وبت
 وينبفي أنو إذا كاف بعد الدخوؿ ومهر ا١تثل دوف ا١تسمى :قاؿ األذرعي .(٘)ابن الرفعة

 وينبفي أف ال يبطل حق السيد ٔتوافقة األمة انتهى. (ٙ)ال تبطل الزيادة بقو٢تا [/أٓٙ]

، فبل ينقص العدد، وال يسقط ا١تهر، (ٚ)ر الزوج بالفسق دوهنما، فرؽ بينهما فرقة فسخولو أق
 .(ٛ)بل عليو نصفو أف مل يطأىا، وإال فكلو، إذ ال يقبل قولو عليها ُب ا١تهر

                                                           

 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٕٔٙانظر: ص: ) (ٕ)
 (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٛٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٔ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 قاؿ نبو عليو االذرعي وغَته (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٜٕٚ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٘)
 ب.، ال تبطل الزيادة بقو٢تا " سقط من: وينبفي أنو إذا كاف بعد الدخوؿ ومهر ا١تثل دوف ا١تسمى قولو: "(  ٙ)
 (ٔٗ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٚ)
 (ٕٕ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٛ)
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من تردد لؤلذرعي أهنا ال تزوج ما دامت  (ٔ)وإذا حلفت أنو عقد بعدلُت: َورِثْتُو. والظاىر /
مصرة على تكذيبو. أو أقرت ىي دونو ُصد ؽ بيمينو؛ ألف العصمة بيده واألصل بقاؤىا. فإف 

 .(ٕ)مات مل ترثو، وال تطالبو ٔتهر إف مات أو فارؽ قبل الوطء إلنكارىا

لقتها بعد ط (ٖ):[قاؿ]نعم إذا قبضتو ال يسًتده منها كما قاٝتو اإلسنوي على ما لو 
الدخوؿ فقالت: بل قبلو، فإف كانت قبضت اٞتميع فبل مطالبة بشيء، وإف مل تقبضو فليس 

 .(ٗ)٢تا إال أخذ النصف، والنصف ىناؾ كاٞتميع ىنا

ورد  بأف الزوجُت ُب تلك اتفقا على حصوؿ ا١توجب للمهر وىو العقد، واختلفا ُب ا١تقرر لو 
١توجب لو، فلو ملكناىا شيئا منو ١تلكتو بفَت وىو الوطء. وىنا ىي تدعي نفي النسب ا

من ا١تسمى ومهر ا١تثل، فإف نكل  [/بٓٙسبب تدعيو. ولو دخل هبا طالبتو باألقل ]
 .(٘)وحلفت فرؽ بينهما

ونقل ابن الرفعة عن الذخائر، والزركشي  عن األـ: أهنا لو قالت نكحٍت بفَت ويل وشهود 
 .(ٙ)صدقت؛ ألف ذلك إنكار ألصل العقد

 ؛ إليهامو سبق انعقاده وليس كذلك.(ٚ)تعبَته: بَِباَف فساُده أوىل من تعبَت أصلو: بَِبطلو 

  

                                                           

 [أٙٔ]ب/ هناية (ٔ)
 (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب،  (ٛٗ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٔٗ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٗ)
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر :( ٘)
 (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٙ)
 (٘٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت ص: )( ٚ)
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 []الركن الرابع: العاقد

. (ٕ)، أو القاضي(ٔ)[الركن الرابع: العاقد: وىو إما السيد، أو قريب النسب، ]أو ذو الوالء
ولو ٤ُترمة عليو   -عبًدا كاف أو أمةً -(ٖ)سي ٌد لو  -[بو رىٌن الـزمل يتعلق ]-رقيًقا  )و ز وَّج (

كأختو، با١تلك ال بالوالية؛ ألنو ٯتلك التمتع هبا ُب اٞتملة، والتصرؼ فيما ٯتلك استيفاؤه 
 .(ٗ)يكوف ْتكم ا١تلك، كاستيفاء سائر ا١تنافع

أّمو بإذف سيده؛  (ٚ)ولو[ (ٙ)أَمتو]تزويج  (٘)[كتابة صحيحة كما ذكره بعضهم]وللمكاتب 
 .(ٛ)ألنو تبع وليس للسيد ذلك، ألنو معو كاألجنيب

، وإف مل يعزلو كسائر (ٓٔ)تزويج أمة مأذونِو ُب التجارة غَِت ا١تديوف، ولو بفَت إذنو (ٜ)ولو
التصرفات، إذ ال مانع، واألصل عدـ حدوث دين. فإف كاف مديونا اشًتط إذنو مع إذف 

أما العبد فؤلنو تنقص قيمتهما، وباقي الدين متعلق بذمتو. وأما سائر الفرماء؛ لتضرر٫تا بو، 
 .(ٔٔ)الفرماء فؤلهنم مل يرضوا بتأخَت حقوقهم، وتعلقها بذمتو إىل أف يعتق

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٓ٘/ ٚ) الطالبُتروضة ، (ٖٖ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٚٙ/٘انظر: التهذيب )( ٕ)
 (ٜٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٚٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٖٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٕ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 (ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٛ)
 لعلو األقرب للمعٌت. كما جاء ُب الروضة واهلل أعلم. :ب:"وليس لو تزويج" ومأثبُتو من أ:ُب: (  ٜ)
 العبد على يكن مل فإف أمة، التجارة ُب لو ا١تأذوف لعبده كاف ذا: "إ(ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ُب قاؿ النووي( ٓٔ)

  ".األصح على العبد إذف بفَت تزو٬تها للسيد جاز دين،
 (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٗٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔٔ)
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وتكوف اختيارا  ،وإف مل يأذف اجملٍت عليو ،برقبتها ماؿُ  تعلقَ  زويج جانيةٍ تَ  [/أٔٙولسيد موسر ]
ٓتبلؼ  ،وإ٪تا مل يصح بيعها قبل اختيار الفداء لفوات الرقبة بو .وكذا ا١تعسر بإذف ،للفداء
وألف التزويج أوسع لصحة تزويج ا١تفصوبة  ،لتشوؼ الشارع إليو ؛وال يرد العتق ،التزويج
وقلنا -يظهر إذا رجع عن اختيار الفداء الذي تضمنو التزويج ]و  (ٔ)ٓتبلؼ بيعهما ،واآلبقة

صل بالتزويج؛ ألنو صار كا١تتلف لو بو، فبل يصح لزمو أرش نقصها اٟتا -بصحة رجوعو
رجوعو عنو، وال يفسخ التزويج ٓتبلؼ نظَته السابق ُب البيع، إلمكاف فسخو دوف التزويج، 

 (ٕ)ال٨تصار أسباب فسخو، وليس ىذا منها[

 ،-تبة ومبعضةكاال م-بأي صفة كانت  (سيد  )على النكاح  (-ال عبدا- بر أمة  جْ وأ  )
خبلفا ١تا تو٫تو ظاىر  ،(ٖ)ٓتبلؼ العبد ولو صفَتا فإنو ال ٬تبه وإف توقف نكاحو على إذنو

 و عهدةُ ألنو يلـز ذمتَ  ،ويلي  ج حرةً وزو   :ذكر قبيل قولوسألكنو مندفع ٔتا  الرأي بباديالعبارة 
ورد العقد في ،واألمة منفعة ٯتلك بضعها ،وفارؽ األمة بأنو ال ٯتلك منفعة بضعو ،ا١تهر وغَته

 .(ٗ)ٓتبلفو ُب العبد ،وبأنو ينتفع بنكاحها باكتساب ا١تهر والنفقة ،على ما ٯتلكو

فإذا مل  ،بلوغ عبدهبووالية السيد ال تنقطع  ،ف واليتو تنقطع ببلوغوأل ه الصفَتَ ج ولدَ وإ٪تا زو  
 .(٘)فكذا قبلو كالثيب العاقلة ،مع بقائها ويزوجو هبا بعد بلوغ

ْتث األذرعي: القطع أنو لو توقع شفاء اجملنوف الكبَت بالنكاح بقوؿ األطباء جاز لو ]و 
 إجباره؛ ألنو استصبلح ١تالو كا١تداواة انتهى. ويتعُت ٛتلو بعد ٛتلو على ما إذا تعُت النكاح 

 
                                                           

 (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٚٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٗٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٕٓٔ/ ٚ) طالبُتروضة ال (ٖٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٚٙ/٘انظر: التهذيب )( ٖ)
 (ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ، (ٕٚٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف انظر :( ٗ)
 (ٙٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
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 (ٔ)[طريقا للشفاء

 [/بٔٙ] عيبٍ فإف انتفت الكفاءة بنحو ٢تا، ا ؤ إذا كاف الزوج كف :السيد أمتو إجبارو٤تل 
النسب وإف كانت ء إجبارىا على نكاح رقيق ودينلو نعم  .فبل إجبار دنيةٍ  أو حرفةٍ  أو فسقٍ 

 ،ألف اٟتق ُب الكفاءة ُب النسب لو ال ٢تا ؛(ٕ)كما أفهمو كبلـ الشيخُت  ،ربية وىو عجميع
وال يناُب ذلك ما اقتضاه كبلمهما أيضا من أف اٟتر  ،وقد أسقطو ىنا بتزو٬تو ٢تا ٦تن ذكر

ألف ٤تلو إذا زوجها غَت سيدىا بإذف أو والية على  ؛(ٖ)العجمي ال يكافئ األمة العربية
وإ٪تا جاز بيعها لنحو العيب ولزمها لتمكُت ألنو ال يقصد منو االستمتاع غالبا ]. مالكها

 .(٘()ٗ)ٓتبلؼ النكاح[

ألف  (وإن فسق)يد إ٪تا ىو با١تلك ال بالوالية فلو تزو٬تها وإجبارىا وإذا تقرر أف تزويج الس
 .(ٚ)ا بأف ملكها ببعضو اٟترأو كاف مبعضً  .(ٙ)الفسق غَت مؤثر ُب ا١تلك

 .وباب التزويج منسد عليو ،ألف تزو٬تها ببل إذف ال ٬توز (ٛ)/زوج أصبل توقوؿ البفوي ال 
 -وإف أقره اإلسنوي وغَته-مفرع  .:(ٜ)ولو جاز التزويج بإذنو لكوهنا لبعضو جاز أف تزوج

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٙٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (ٖٛ/ ٚ) الطالبُتروضة (، ٚٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٖٕٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٓٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٕ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٔ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبألنو يزوجها با١تلك ال بالواليةكما ُب:  (ٙ)
مثل ىذا القوؿ ُب ا١تكاتبة وقاؿ ، ُب ا١تعتق بعضها أنو ال ٬توز تزو٬تها أصبل  (ٖٗٓ/٘التهذيب )ُب: ذكر البفوي ( ٚ)

 لكو عليها.األصح األوؿ وىو أف ا١تكاتبة ليس ٢تا أف تتزوج ببل إذف ا١توىل وليس لو أف يزوجها ببل إذهنا الختبلؿ م
 [بٙٔ]ب/ هناية (ٛ)
 التهذيب ُب كبلمو من وا١تفهـو اٟتر، بنصفو جارية ملك إذا ا١تبعض ُب وىذه( ٕٕٛ: )ص: البفوي فتاوى: انظر (ٜ)
 ولو سيدىا، ووليها أقارهبا، من ألحد األمة تزويج ٬توز ال: كبلمو ونص بالوالية ال با١تلك يزوج السيد أف(: ٖٖٓ/٘)

 .واإلجارة كالبيع ا١تلك حق ُب تصرؼ ألنو وا١تكاتبة؛ وا١تدبرة القنة بُت فرؽ وال جبا، تزو٬تها
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البلقيٍت  هذكر  ،وإف قلنا يزوج با١تلك زوجها بو كا١تكاتب ،على أف السيد يزوج بالوالية
 .(ٔ)واألذرعي

 ،كانت حرة  من يزوج ا١تبعضة لو :أي ،ا١تبعضة يزوجها من يزوج ا١تبعضة بإذهنا ةَ أف أمَ  ثَ وْتُِ 
 .(ٕ)ا١تبعض والويل [/إٔٙ]مالك  :زوجها اآلف وىويال من  ،الويل :وىو

كما   ،وكذا إف كانت غَت كتابية كوثنية و٣توسية .ألنو ٯتلك التمتع هبا ؛أو مسلما وىي كتابية
وجـز بو  ،(ٗ)وىو ظاىر النص وصححو الشيخ أبو علي ،(ٖ)اقتضاه كبلـ ا١تصنف كأصلو

 .(٘)ألنو لو بيعها وإجارهتا ؛شراح األصل

بأف عدـ جواز التمتع هبا ال  :مردود .هبا (ٚ)[التمتع] ألنو ال ٯتلك ؛(ٙ)البفوي ٓتبلفو ـُ وجزْ 
والفرؽ: بأف لو والية على أختو ٓتبلفهما، وبأف الكبلـ ]، ـ كأختوٯتنع ذلك كما ُب أمتو احملرَ 

 (ٛ)[فيو.ُب التزويج با١تلك ولو مع ٨تو الفسق وىو مستوياف 

 بل وال سائر  ،ال ٯتلك التمتع هبا أصبل ( إذمسلمة) لو فبل يزوج أمة (كافر  ) (ٜ)[سيدٌ ] (ال)

 

 
                                                           

 األذرعي والبلقيٍت وْتث.." ب:ُب: (  ٔ)
 (ٕٔ٘/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٛٓٔ/ ٗ) الفرر البهية انظر: ( ٕ)
 (٘٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت )( ٖ)
 (ٚٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٗ)
 (٘ٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٕٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
البفوي ُب التهذيب موافق وليس ٥تالف فقد ذكر القوؿ وقاؿ إف الصحيح من ا١تذىب أف لو تزو٬تها، ما جاء عن ( ٙ)

 (ٕٛٛ/ٍ٘ب ذكر القوؿ الثاين وقاؿ فيو قيل. انظر: التهذيب )
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٛ)
 . واهلل أعلم.لعلو األقرب للمعٌت ب:"كافر" وما أثبُتو من:  أ:ُب:(  ٜ)
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 .(ٕ()ٔ)[كتابتها]و ، إزالة ا١تلك عنها :التصرفات فيما سوى

إف كاف  (وولي   وأ) ،(ٗ)اكاف رشيدً   فإ سيدٌ  -(ٖ)دوف العبد- األمة جبوأ ،الرقيق جو ز و 
ا أو بأف كاف أبً  (ر  بػ  إن أجْ )بقيد زاده  .أنثى أوذكرا كاف  ،أو جنوف أو سفو اا عليو بصبَ ٤تجورً 

 .(٘)ا اكتسابا للمهر والنفقةجدً 

وكوف تلك األمة ٬توز ١تالكها تزو٬تها لو كاف كامبل فبل ٬توز  ،وال بد من ا١تصلحة ُب ذلك
 ألنو ال يلي ا١تاؿَ  ؛٫تاغَتُ  :وخرج باألب واٞتد .١تسلم موىل على كافر لو أمة مسلمة تزو٬تها

 .(ٙ)والنكاحَ 

ٓتبلؼ أمة  .وكها ونكاحَ مالِ  ألنو يلي ماؿَ  ؛واجملنوفِ  (ٚ)[لسفيوِ ]ا نعم للسلطاف تزويج أمة
 وإذا قلنا بأف للوصي تزويج اجملنوفِ  .يلي نكاحهماال ألنو  [/بٕٙ؛ ]الصفَت والصفَتة

 .(ٛ)ج أمتهما قبل السلطافو  زَ  ،والسفيوِ 

أنو ليس للويل : (ٜ)[-خبلؼ ما يو٫تو ظاىر عبارتو-ُب اٟتجر وغَته ]وعلم من كبلمو 
 .سابو وفوائده عنوت١تا فيو من انقطاع اك ؛ عليوتزويج عبد ا١توىّل 

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٚٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٕ)
 (ٙٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ،(ٕٚٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٕٙ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
 (ٙٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٔٙٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف(، ٖٗٓ/٘انظر: التهذيب )( ٗ)
خالف ُب ذلك البفوي قاؿ: "سواء كاف ٦تن ٬تب السيدة على النكاح أو ال ٬تب كاألخ والعم". التهذيب ( ٘)
(٘/ٖٓٗ) 
 (ٙٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 (ٕ٘ٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٛٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٛ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٜ)
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تزويج أمة الثيب اجملنونة دوف أمة الثيب الصفَتة  أف لؤلب وإف عبل :إف أجب :ومن قولو
 .(ٔ)إذ ال يلي نكاحها ؛العاقلة

 -خبلفا ١تا تو٫تو عبارة اٟتاوي اآلتية- ،رشيدة ولو لفَت مصلحة (ة  بالغ) امرأةٍ  (ة  أم) زوج( و)
 .تبعا لواليتو على سيدهتا ،(ٕ)وإف مل يل ما٢تا كاألخ والعم ،ح سيدهتاكا لن ويلٌ 

ألهنا ال  ؛بأف كانت بكرا (ولو أجبرت) .(ٗ)(ٖ)نطقا -ألهنا ا١تالكة-وال بد من إذف السيدة 
 .وال يعتب إذف األمة ألف لسيدهتا أف ٕتبىا على النكاح .تستحي ُب تزويج أمتها

األب واٞتد بشرط ا١تصلحة   :وىو ،هاا ونكاحِ ما٢تِ  أما غَت الرشيدة فبل يزوج أمتها إال ويلُ 
فكاف ينبفي للمصنف ذكر ذلك  ،ا١تصلحة (٘)وىذا ىو ٤تمل اشًتاط اٟتاوي ،كما مر

 .وبياف ٤تملو ال حذفو ألجل إيهامو

ستأذف ُب نكاحو كما يأٌب وىذا من يكما (ٙ)[إذنو] صريحبلو  (ولي   سفيو  ) ج أمةَ زو  ( و)
وإال فالويل ال ٯتلك تزو٬تو  ،ا إىل النكاحكاف ٤تتاجً  [/أٖٙ] وقيده األذرعي ٔتا إذا .زيادتو

 .(ٛ)ةونظر فيو بأنو ٯتلك تزو٬تو ُب اٞتمل ،فبل يزوج أمتو (ٚ)[ينئذح]

 .بصريح إذف الويل لو ُب ذلك كما يزوج نفسو بذلك (ىو)السفيو  ةزوج أم (أو)

                                                           

 (ٕ٘ٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٛٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (ٔ)
 .اٞتد دوف العم""كب:ُب: (  ٕ)
 ب: "مطلقا".ُب: (  ٖ)
 (ٛٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ،(ٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٖٗٓ/٘انظر: التهذيب )( ٗ)
 ( وعبارتو : "ويزوج ا١تسلم أمتو الكافرة، ال الكافر أمتو ا١تسلمة، ووليو با١تصلحة".٘٘ٗاٟتاوي الصفَت: )( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 ب.كتبت كذلك ُب (  ٚ)
 (ٕ٘ٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٛٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٛ)
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 بصريحِ ) األمةَ  وِ والسفي وويل السفيهةِ  ،من ويل البالفة (كل  )ؤتا تقرر يعلم أنو إ٪تا يزوج 
على ما ُب شرح  وصيا وقيماولو  ،ومالِ  ويلُ  :وا١تراد بو ووليوِ  والسفيوِ  البالفةِ  :من (إذن  

لكن الذي اقتضاه كبلـ الروضة وجرى عليو ا١تتأخروف  (ٔ)وكبلمو ىنا ظاىر فيو[]، ا١تصنف
 .(ٕ)والسلطافُ  واٞتدُ  األبُ  :وىو والنكاحِ  ا١تاؿِ  ويلُ  :أف ا١تراد بو

أحد٫تا مكاتبا أو  (ٖ)وإف كاف ،كاف أو أمةا  على نكاح رقيقة إذا طلبو عبد (د  ر سيب  جْ وال يُ )
وينقص  ،ألنو يشوش مقاصد ا١تلك وفوائده ؛أو األمة ٤ترمة عليو بنسب أو غَته ،مبعضا
 .(ٗ)القيمة

وأنو ليس للسيد أف  ،أنو ليس للعبد أف ينكح إال بإذف سيده :وعلم من كبلمو ىنا وفيما مر
 .(٘)أذف لو فقطتوإ٪تا  ،أما األنثى فليس ٢تا تزو٬تو بإذنو ،ىذا إف كاف ذكرا ،يزوجو إال بإذنو

إذ ال  ،فبل تعقد امرأة نكاحا لنفسها أو غَتىا بوالية وال وكالة .أو نائبو (ولي   ج حرة  وَّ وز  )
١تا قصد منها من اٟتياء وعدـ ذكره  (ٙ)؛العادات دخو٢تا فيو [/بٖٙ]يليق ٔتحاسن 

 .(ٛ)«وليها فنكاحها باطل إذفنكحت بفَت  امرأةأٯتا » ::و١تا صح من قولو ،(ٚ)أصبل

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: ( ٔ)
، (ٛٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ،(ٙٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ٕ)

 (ٕ٘ٛ/ ٗ) مفٍت احملتاج
 ب" سقط من: وإف كاف ،كاف أو أمةقولو: "(  ٖ)
 (ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٛٙ/٘انظر: التهذيب )( ٗ)
 (ٓٙٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف( ،ٕٛٙ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
 " سقط فبل تعقد امرأة نكاحا لنفسها أو غَتىا بوالية وال وكالة إذ ال يليق ٔتحاسن العادات دخو٢تا فيو قولو: "(  ٙ)

 من :ب.
، (ٛ٘/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط ،(ٜٖ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب ،(ٕٙٗ/ ٕ) ا١تهذب ،(ٖٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٚ)

 (ٓ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز
كتاب   (٘ٓٙ/ ٔ) رضي اهلل عنها. وابن ماجو عائشة، من حديث ٕٖٕٚٗبرقم  (ٖ٘ٗ/ ٓٗ)أخرجو أٛتد ( ٛ)

  ٖٕٛٓبرقم -الويل ُب باب-كتاب النكاح  (ٜٕٕ/ ٕ) ، وأبو داود ٜٚٛٔبرقم -بويل إال نكاح ال باب-النكاح
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فإف الزانية ىي اليت تزوج  ،انفسهَ  وال ا١ترأةُ  ،ا١ترأةَ  زوج ا١ترأةُ تال »: ومن قولو .ثبلثا
 وويلٍ  خاطبٍ  :ال نكاح إال بأربعة» :لو شاىد صحيح :وروى البيهقي وقاؿ .(ٔ)«نفسها

 .(ٕ)«وشاىدينِ 

 .وسيأٌب أهنا لو زوجت نفسها ُب الكفر ٍب أسلمت ىي وزوجها أقرا على ذلك

 ؛وكل من يزوجها عنو أو يطلقت أفأف يوكل موليتو ُب  :-كما صرح بو ٚتع متقدموف-ولو 
 .(ٖ)ألهنا سفَتة ٤تضة ال عنها

 ،وال حد عليو (ٗ)/ ،مهر ا١تثل :لزمو ،ولو زوجت نفسها ومل ٭تكم بو من يراه فوطئها الزوج
 .لكن يعزر معتقده ومن مل يطأ فزوجها وليها قبل التفريق صح ،للشبهة ؛وإف اعتقد ٖترٯتو

                                                                                                                                                                      

وابن حباف  .، وقاؿ حديث حسنٕٓٔٔبرقم  -بويل إال نكاح ال جاء ما باب-أبواب النكاح  (ٜٜٖ/ ٖ)والًتمذي 
صححو و ". حديث صحيح على شرط الشيخُت، ومل ٮترجاه وقاؿ: "، ٕٙٓٚبرقم  (ٕٛٔ/ ٕ) ، واٟتاكمٗٚٓٗبرقم 

 (ٖٜٛ/ ٕ) ا١تصابيح مشكاة، واأللباين ُب (ٖ٘٘/ ٚ) ا١تنَت البدرابن ا١تلقن ُب 
  (ٕٖٙ/ ٗ) ، والدارقطٍتٕٛٛٔبرقم  -بويل إال نكاح ال باب-كتاب النكاح   (ٗٓٙ/ ٔ) ابن ماجوأخرجو ( ٔ)

برقم  -بويل إال نكاح ال باب-كتاب النكاح  (ٛٚٔ/ ٚ)، والبيهقي ُب الكبى ٜٖٖ٘برقم كتاب النكاح، 
 ، انظر:ى أيب ىريرة . اٟتديث صحيح وزيادة: فإف الزانية ىي اليت تزوج نفسها: الصحيح أهنا موقوفة علٖٖٖٙٔ

/ ٙ) السبيل منار أحاديث ٗتريج ُب الفليل إرواء، (ٙٙ٘/ ٘ٔ) حجر البن ا١تهرة إٖتاؼ ،(ٕٙ٘/ ٚ) ا١تنَت البدر
ٕٜٗ). 

ولو . وقاؿ ، من حديث ابن عباسٖٗٔٛٔاٟتديث روي مرفوعا وموقوفا، ا١ترفوع: رواه البيهقي ُب الكبى برقم ( ٕ)
 .(ٖٗ٘/ ٖ) اٟتبَت التلخيصوقد ضعفو ابن حجر ُب  .منقطعشاىد عن ابن عباس بإسناد 

 يدركو مل وإف عنهما، اهلل رضي عباس، ابن عن قتادة عن صحيح بإسناد شاىد ولووا١توقوؼ: رواه ُب خبلفياتو وقاؿ: "
منقطع؛ قتادة مل .  قاؿ ابن ا١تلقن: " لكنو (ٖٗٔ/ ٗ) البيهقي خبلفيات ٥تتصرانظر:  .الكبى السنن ُب رويناه قتادة،

 (ٕٛ٘/ ٚ) ا١تنَت البدر "يدرؾ ابن عباس.
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٓ٘/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٕٖ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٖ)
 [أٚٔ]ب/ هناية (ٗ)
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 -طنا فيما يظهر حىت ال يناُب ما مر ُب مسألة ا٠توارزميبا :أي–ولو طلقها ثبلثا جاز لو 
 .(ٔ)ألف وقوع الطبلؽ فرع عن صحة النكاح ؛إعادهتا ببل ٤تلل

وقد يؤخذ منو أنو لو كاف حاؿ إيقاع الثبلث مقلدا أليب حنيفة ٍب أراد تقليد الشافعي ُب  
التقليد ُب قضية واحدة وىو بأنو يلـز عليو تلفيق  [/أٗٙ]ويوجو  .(ٕ)ردىا ببل ٤تلل امتنع

 .٦تتنع

 أحكاـينفذ من  ما أحكامهامن  نانفذ امرأةالناس بوالية  يولو ابتل :قاؿ ابن عبد السبلـ
 ،ا١ترأة واجملب بالنكاح إقرارويقبل  .وىو متجو ،نفوذ تزو٬تها ١تن ال ويل ٢تا :وقضيتو .(ٖ)الذكر

 اإلقرار.كما مر مبسوطا ُب باب 

 ،فيزوجها مع العصبة القريبُ  والرؽْتق اٟترية  ءً وفا (مع مالك بعض  ) ويلٌ  البعضِ  ج حرةَ وزو  
 .(ٗ)ٍب مع السلطاف ،ٍب مع عصبتو ،ٍب مع معتق البعض

عتقها سيدىا أف أب (عتقت فيو)أي ُب مرض  (بمرض)كاف التزويج   (ولو) الويلُ  ج اٟترةَ ويزو  
 -(٘)اٟتاوي من اختصاص ذلك باألبخبلفا ١تا يو٫تو كبلـ -ا١تريض فلنحو ابنها اٟتر 

-(ٙ)خبلفا البن اٟتداد ومن وافقو-ٯتلك غَتىا  واف كاف ال ،موتو أوتزو٬تها قبل برء ا١تريض 
. 

                                                           

 (ٔ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٔ)
ألف إنكاح ا١ترأة نفسها صحيح عند أيب حنيفة، فحيث طلقها ثبلثا على صحة ىذا العقد، وقع ثبلثا وال ترجع لو ( ٕ)

  (ٕٚٗ/ ٕ) الشرائع ترتيب ُب الصنائع بدائعإال ٔتحلل، ٓتبلؼ فساد العقد أصبل عند الشافعي. انظر: 
 (٘ٛ/ ٔ) األناـ مصاّب ُب األحكاـ قواعدانظر: ( ٖ)
  (ٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٛٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز ،(ٚٙٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب افالبيانظر: ( ٗ)

 ،(ٜٖ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية
 ( وعبارتو: "وويلي األب وإف عتقت ُب ا١ترض."٘٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت )( ٘)
 ىي وٗترج ٯتوت، أو يبأ حىت تزو٬تها، غَت٫تا أو واألخ األب من اٟتر لوليها ٬توز ال نقل عنو الرافعي قولو وىو: "( ٙ)
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وذلك للحكم  أحسن؛فعبارة ا١تصنف  ،تفيد وقوع التزويج بعد العتق وعبارة اٟتاوي ال
 ،من الثلث ٭تكم بعتقهاو٢تذا لو مات وخرجت  ،ْتريتها ظاىرا فبل ٯتتنع العقد باالحتماؿ

 .(ٔ)من الثلث [/بٗٙ]ف احتمل ظهور دين عليو ٯتنع خروجها إو  ،و٬توز تزو٬تها

ف أل ة،قبل انقضاء العد إسبلمهاالحتماؿ  ؛سلم زوجها دوهناأ ةمشرك أختوإ٪تا حرمت 
وىنا ا١تريض ىو ا١تالك  .باف دوامو ةُب العد أسلمتو٢تذا لو  ،النكاح ءالظاىر ٍب بقا

 ةالورث أجاز أو ،مات وخرجت من الثلث أوف برئ إزوج ف وإذا .ه ونفوذ العتقؤ بقا واألصل
و  أ ،الويل بإذف األمةف زوجها السيد ٦تن ٭تل لو نكاح إو  .باف فساد النكاح وإال ،فظاىر

 أوعتق  ويل ما ئبمل يعتق ونا مالك ما ألنو ؛من الثلث مل ٮترج فوإ ،صح :كاف ىو الويل
 .(ٕ)وليو

ر ئدالء ساإل ()أب األولياء: فأوىل .فسلطنو ءوالف ةفعصوب أبوة أربٌع: ةللوالي ةا١تفيدواٞتهات 
 إالومن عداه ليس لو  ة،ف لو والدة وعصوبأل ؛واف عبل عند عدمو (أبوهثم ) بو القرابات

 .(ٖ)ةعصوب

ٖتتمل واف مل -كانت   ةصفَت  إذهناف يزوجها بفَت أب ،اف عبل بكرً إو  أبوهٍب  األبُ  (ربِ جْ ويُ )
 (٘)ةكبَت   أو -ءال يلـز من النكاح الوط إذ لو؛ الزركشي فيو ال وجو فُ وقُ وتَ . (ٗ)ءالوط

 رشيدة أو سفيهة وإف كاف القاضي ويل ما٢تا لطرو سفهها بعد الرشد على ما مر ُب اٟتجر. ]

                                                                                                                                                                      

. و٦تن وافقو ابن كج. انظر: (ٕٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز . "التقديرين ىذين على بتمامها تعتق إ٪تا ألهنا الثلث؛ من
 (ٙٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت

 (ٙٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٕٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 ، (ٛٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٓٗ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٖ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٖ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي(، ٕ٘٘/٘تهذيب )الانظر: ( ٗ)
 (ٖ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٘)
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وقوؿ الناشري زوجها القاضي مع وجود أبيها ألنو الويل: وْىٌم سرى إليو من ظنو أف والية 
 (ٕ)نقلو عن الدمَتي (ٔ)نكاح تتبع والية ا١تاؿ وىو واضح االنتقاد ٍب رأيت التقي بن شهبةال

 .(ٖ)[-ورده بأف كبلـ األصحاب يفهم خبلفو

وىو ] صلهاأوىذا من زيادتو أخذا من الروضة و  ،بينها وبينو ةظاىر  ة (بال عداو ) حاؿ كوهنا
وتبعو ]ا١تذىب  [/أ٘ٙ] نوإ (ٙ):وقاؿ ابن الرفعة .(٘)(ٗ)[وإف اقتضت خبلفو ا١تعتمد
 . وىو كذلك، وإف اقتضت عبارة الشرح الصفَت خبلفو.(ٛ)(ٚ)[البلقيٍت

 .(ٜ)قاؿ أبو زرعة ومن تبعو: وببل عداوة بينها وبُت الزوج ولو خفية وعلى األوجو

 .(ٓٔ)٢تا موسر با١تهر وحاؿ كوف التزويج ٔتهر مثلها من نقد البلد من كفء

                                                           

 إليو ، انتهتالشافعي الدمشقي الشهاب بن التقي ٤تمد بن عمر بن ٤تمد بن أٛتد بن بكر : أبوالتقي بن شهبة (ٔ)
شرح ا١تنهاج : من تصانيفووالتدريس،  لئلفتاء وتصدى ومؤرخها ورئيسها وعا١تها الشاـ فقيو صار بل ببلده فيو الرياسة

 يصنف جالس وىو فجأة ، ماتوشرح التنبيو ٝتاه كاُب النبيووصل فيو إىل ا٠تلع، ٝتاه كفاية احملتاج إىل توجيو ا١تنهاج 
 ألىل البلمع وٜتسُت. انظر: الضوء إحدى سنة القعدة ذي عشر حادي ا٠تميس يـو عصر بعد البدر ولده ويكلم
 (ٔٙ/ ٕ) للزركلي ، األعبلـ(ٕٔ/ ٔٔ) التاسع القرف

، ٝتع عن: الشيخ عز الدين ابن عبد السبلـ بن سعيد بن عبد اهلل الدمَتيد الدمَتي أبو ٤تمد عبد العزيز بن أٛت (ٕ)
وغَته، نظم التنبيو والوجيز وغريب القرآف، لو مصنفات منها: ا١تصباح ا١تنَت، وطهارة القلوب ُب ذكر عبلـ الفيوب، 

البن قاضي شهبة  (، طبقات الشافعية ٜٜٔ/ٛوتوُب سنة أربع وتسعُت وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى)
(ٕ/ٔٛٔ .) 

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (ٗ)
 (ٗ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 ."قاؿ ُب ا١تطلب" ب:ُب: (  ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٚ)
 (ٕٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٛ)
 (ٕٙٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج ، (٘ٔٗ/ ٕ) شجاع أيب ألفاظ حل ُب اإلقناع، (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٜ)
 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر :( ٓٔ)
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. ورواية مسلم: (ٕ)«الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يزوجها  أبوىا»: (ٔ)٠تب الدراقطٍت
 (ٗ)[هي]فدب. وألهنا مل ٘تارس الرجاؿ بالوطء ٛتلت على الن (ٖ)«والبكر يستأمرىا أبوىا»

 شديدة اٟتياء.

ومن ٍب مل يؤثر زواؿ البكارة إال بوطء ُب القبل. ولو زنا ونائمًة و٣تنونًة وصفَتًة ال ٖتتمل 
البكارة  (ٛ). وإف عادت-(ٚ)ولو من ٨تو قرد، كما قالو األذرعي- (ٙ()٘)الوطء ومكرىة

 للُمَمارِسة وزواؿ اٟتياء. ولذلك مل يتأت فيو خبلؼ الزائل العائد.

 ووطء ُب الدبر. (ٜ)ٓتبلؼ زوا٢تا بفَت ذلك كسقطٍة وأصبع وحدة طمث

                                                           

أبو اٟتسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدي البفدادي، ولد: سنة ست وثبلٙتائة، قاؿ اٟتاكم: صار  :الدراقطٍت (ٔ)
الدارقطٍت أوحد عصره ُب اٟتفظ والفهم والورع وإماًما ُب القر اء والنحويُت، لو مصنفات كثَتة منها: العلل والسنن، و 

(، تذكرة  ٜٕٚ/ٖنُت وثبلٙتائة. انظر: وفيات األعياف )األفراد والفرائب، والضعفاء وا١تًتوكوف. توُب: سنة ٜتس وٙتا
 ( ٕٖٔ/ٖاٟتفاظ )

". ولفظ: والبكر يستأمرىا أبوىا ُب نفسها ولفظو: ".... ٕٖٛ٘برقم كتاب النكاح،  (ٜٖٗ/ ٗ) الدارقطٍت( ٕ)
 الكبى السنن". وىاأب يزوجها والبكر: حديثو ُب عيينة ابن زاد قد أنو قاؿ: " يزوجها أبوىا حكاه البيهقي عن الشافعي

 (ٚٛٔ/ ٚ) للبيهقي
 عيينة ابن وافق أحدا نعلم ال فإنا،  أبوىا يستأمرىا والبكر: سعد بن زياد عن،  عيينة ابن قوؿ وأما قاؿ الدراقطٍت: "

 (ٖٔ٘/ ٗ) الدارقطٍت سنن ."أعلم واهلل،  لسانو فسبق حفظو من ذكره ولعلو اللفظ ىذا على
 ٕٔٗٔبرقم  -بالسكوت والبكر بالنطق، النكاح ُب الثيب استئذاف باب-كتاب النكاح   (ٖٙٓٔ/ ٕ)مسلم ( ٖ)

 " والبكر يستأذهنا أبوىا ُب نفسها ولفظو: "...
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"ألهنا" وما أثبُتو من:  أُب: (  ٗ)
 ."و٦تكنة"  ب:ُب: (  ٘)
 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  ،(ٗ٘/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٙ)
 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو حاشية الرملي على ( ٚ)
 "ال إف عادت" قلت: لعلها األقرب للمعٌت واهلل أعلم بُب: (  ٛ)
/ ٕ) العرب لساف، (ٕٙٛ/ ٔ) الصحاح .حاضتْ : بالضم َتْطُمثُ  ا١ترأة َطَمَثتِ الطمث: ىو اٟتيض، يقاؿ: ( ٜ)

ٔٙ٘) 
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، ألهنا مل ٘تارس الرجاؿ -(ٔ)خبلفا ١تا ُب شرح مسلم-كما سيصرح بو ُب فصل ا٠تيار 
 .(ٕ)غباوهتا وحيائها وىي كاألبكار بالوطء ُب ٤تل البكارة، وىي على

وىي: -لكوهنا غوراء  [/ب٘ٙوقضية التعليل با١تمارسة: إف وطئت ُب قبلها ومل تزؿ بكارهتا ]
إهنا كالثيب. وىو قضية كبلـ ا١تصنف اآلٌب، لكن قضية كبلـ  -اليت بكارهتا داخل الفرج

 .(ٖ)الشيخُت وغَت٫تا خبلفو، وىو كنظَته اآلٌب إال ُب التحليل

 وا١تخلوقة ببل بكارة بكٌر، كما علم ٦تا تقرر.

ويسن أف ال يزوج البكر حىت تبلغ وتأذف، ما مل تكن مصلحة ظاىرة ُب تزو٬تها، وإال ُسن 
 .(ٗ)تزو٬تها رعاية للمصلحة، و٠تب عائشة رضي اهلل عنها ُب الصحيحُت

 .(٘)وُتصدؽ ُب دعوى البكارة ببل ٯتُت، وال يكشف حا٢تا؛ ألهنا أعلم بو

إبطاؿ حق  (ٙ)وتصدؽ ُب دعوى الثيوبة قبل العقد، لكن بيمُت على األوجو؛ ألهنا قد تريد /
وليها من اإلجبار، وال تسأؿ عن سبب ثيوبتها إال بعده وقد زوجها بفَت إذهنا نطقا بل ىو 
ا١تصدؽ بيمينو؛ ١تا ُب تصديقها من إبطاؿ النكاح مع أف األصل بقاء البكارة. بل لو 

                                                           

 وطئت أو ا١تكث بطوؿ أو بإصبع أو بوثبة بكارهتا زالت ولووفيو: " (ٕٗٓ/ ٜ) مسلم على النووي شرحانظر: ( ٔ)
 ."األصح على الثيب حكم فلها دبرىا ُب
 (ٕٚٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٖٛ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٕٚٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٚٔ/ ٖ) ا١تطالبأسٌت  انظر :( ٖ)
قلت: إف البكر « البكر تستأذف: »عائشة رضي اهلل عنها، قالت: قاؿ رسوؿ اهلل لعلو يقصد حديث ( ٗ)

واللفظ لو. ، ٜٔٚٙبرقم -النكاح ُب باب-كتاب اٟتيل   (ٕٙ/ ٜ) عند البخاري «إذهنا صماهتا»تستحيي؟ قاؿ: 
 -بالسكوت والبكر بالنطق، النكاح ُب الثيب استئذاف باب- النكاح كتاب (ٖٚٓٔ/ ٕ)و٨توه عند مسلم 

  ٕٓٗٔبرقم
 (٘٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
 [بٚٔ]ب/ هناية (ٙ)
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وإف أفىت القاضي -، (ٔ)نسوة بثيوبتها عند العقد مل تبطل وفاقا للماوردي وغَتهشهدت أربع 
 .(ٖ)؛ ٞتواز زواؿ إزالتها بنحو إصبع، أو كوهنا ُخلقت بدوهنا-(ٕ)ٓتبلفو

 ،ٓتبلؼ غَت الظاىرة ،فبل يزوجها إال بإذهنا [/أٙٙأما إذا كاف بينو وبينها عداوة ظاىرة، ]
بينها وبُت الزوج  ةٓتبلؼ العداو  ة،وثر ٣ترد العداو يفلم  ،ر وغَته٭تتاط ١توليتو ٠توؼ العا ألنو

 .ال حامل على تركو العمل بقضيتها إذ ،ثر مطلقاؤ هنا تإف

 ظ٦تن ٭تصل ٢تا منو حإال يزوجها  ال أفبينها وبُت الويل يقتضي  ةالعداو  اءانتف :ف قلتَ إف
 .بينها وبُت الزوج ةالعداو تصريح باشًتاط عدـ ال إىلفبل حاجة  ،ومصلحو لشفقتو عليها

ف الويل لو ظنو غَت عدو فباف عدوا أليفيد  ؛ف سلم ما ذكرإك و لالبد من التصريح بذ :قلتُ 
 .(ٗ)األمرف العبة ُب العقود ٔتا ُب نفس أل ؛النكاح أبطل

ْتيث  ،العداوة ا١تانعة لقبوؿ الشهادة وبظهورىا فحشها :ف ا١تراد بالعداوة ىناأ والذي يظهر
لكن يكره  ،ثرؤ الويل فبل ي أو٣ترد كراىتها للزوج  أما .٤تلتها وعشَتهتا أىل أكثريعلم هبا 

 .(٘)األـكرىو كما ُب تلوليها تزو٬تها ٦تن 

 [/بٙٙ] مهر ا١تثل وكونو من نقد البلد شرطاف ٞتواز أفُب الصداؽ ما يعلم منو  وسيأٌب
أو ٔتهر ا١تثل من غَت نقد  ،بدوف مهر ا١تثل أو ،ج ببل مهرو  ف زُ إف .اإلجبار ال لصحة النكاح

 .(ٙ)وانعقد النكاح ٔتهر ا١تثل من نقد البلد ،فسد ا١تسمى :البلد

                                                           

 (ٜٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 وفيو: "وتعرض على النساء فإف قلن: إهنا بكر، ال يقبل قو٢تا". (ٜٖٔفتاوى القاضي حسُت )( ٕ)
 (ٕٚٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٕٙٗ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٜٔ/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٘)
 (ٕٛٓ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ،(ٕٗٚ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٙ)
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للصحة  فشرطٌ  :ٔتهر ا١تثل (ٔ)[موسرًا] وأما كونو .للصحة كما يأٌب فشرطٌ  :وأما الكفاءةُ 
وال نظر  ،ا ٟتقهاف فيو ٓتسً أب :وعللو القاضي ،هاقر أكما حكاه الشيخاف عن القاضي و   ،أيضا

 .(ٖ)اإلجبار على نكاح ا١تعسر (ٕ)ف ذلك يناُبأل ؛إلثبات خيار الفسخ ٢تا باإلعسار

 .(ٗ)اعتبار اليسار ُب الكفاءة :ىذا مفرع على ضعيف وىو فأ :وزعم الزركشي كالبلقيٍت
١تا أشار إليو القاضي  (ٙ)واستحسنو شيخنا ،(٘)ف جـز ٔتا زعمو الشارحإو  ،وليس كما زعم

وىذا  ،وُب الكفاءة على ٟتوؽ العار ،ف ا١تدار ُب اإلجبار على ما فيو صبلح ٢تاأ و:ٔتا حاص
 .ف مل يلحقها بو عار لكن ال صبلح ٢تا فيوإو 

وْتث ابن العماد أف األب ال يزوج بكرا لزمها حج إال بإذهنا؛ ألف الزوج ٯتنعها منو، ألنو ]
يل رأيها. وىو بعيد ألف منعو ٤تتمل فبل تبطل بو الوالية موسع، و٢تا غرض ُب تعج

 (ٛ).(ٚ)[احملققة

ولو زنا  ،بقبل (ء  وط ال ثيب  )ولو ثيبا كما يأٌب  ،١تصلحة اجملنونةَ  :و٬تب أيضا األب واف عبل
 .خبلفا ١تا يو٫تو كبلمو .(ٜ)بكارهتا بذلك الوطء أـ ال أزالت ءسوا .ومكرىة ةمة و٣تنونئونا

 
                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 ال يناُب. :ب: ُب: (  ٕ)
 (ٜٖٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٚٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
وقاؿ الزركشي ُب الديباج بعد ذكر  (ٕٙٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٜٖٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر النقل عنهما :( ٗ)

فالفقر وا١تاؿ غاد ورائح،  خصاؿ الكفاءة: "وما سوى ذلك ال يعتب كاليسار فهي كفؤ للمعس ُب األصح الختياره 
 (ٕٜ/ٕر بو أرباب ا١تروءات." الديباج وال يفتخ

 /أ[ ٖٛٔانظر: شرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، لوح ] (٘)
 (ٜٖٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر :( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: ( ٚ)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبحاشية الرملي على  (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٛ)
 (ٗ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٚ٘/ ٚ) الوجيزالعزيز شرح انظر: ( ٜ)
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 .(ٕ)أعادت بكارهتا أـ ال كما مر ءوسوا .(ٔ)لكاف أوىل كأصلوعب با١توطوءة    وفل

وألهنا مارست الرجاؿ  ،(ٖ)السابق [/أٚٙ]للخب  (عاقلة) فبل ٬تبىا األب حاؿ كوهنا
 إال ،لعدـ اعتبار إذهنا ؛زوج حىت تبلغتمل  الإو  ة،فبل بد من إذهنا لفظا إف كانت بالف ءبالوط

 :كما قاؿ،  فلو تزو٬تها قبل البلوغ للمصلحة ة،تكوف ٣تنون أف

 ف عبلإاألب و  :وىو (أْصل   ج  وَّ ز  . )عند ظهورىا :من كفاية نفقو وغَتىا أي (ولمصلحة  )
ف تزويج اجملنونة أل .عن إٟتاؽ غَته بو وِ انتَ  :اسم فعل ٔتعٌت :وىي .دوف غَته :أي (فقط)

 و.يقع إجبارا وغَته ال ٯتلك

جنوهنا بعد البلوغ أـ  أطر ة أـ كبَت  ،أكانت صفَتة ثيبا أو بكرا ءسوا :أي (امطلق   ة  مجنون)
 .(ٗ)ال

ـ رّ فويُ  والنفقةَ  ف النكاح يفيدىا ا١تهرَ أل ؛ٌبٓتبلؼ اجملنوف اآل ،وال يعتب ُب تزو٬تها اٟتاجة إليو
 .اجملنوف

 لئلذف،فيمكن انتظارىا  ةً مرتقب ةً ف لبلوغها غايأل ة:العاقل ةوإ٪تا امتنع تزويج الثيب الصفَت 
 .ٓتبلؼ اإلفاقة

 :ذرعي النتفاء كماؿ شفقتوف ظهرت مصلحة خبلفا لؤلإغَته و  ال- أصلٌ  ١تصلحة زوجَ ( و)
  (٘)(بأربع  )كاف تزو٬تو للصفَت العاقل   (ولو) اوال ٦تسوحً  (اال مجنون  )حبل فعاقبل  (اصغير  )

                                                           

 (ٙ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت )( ٔ)
 (ٕٓٛانظر: ص)( ٕ)
 (ٕٔٛحديث عائشة رضي اهلل عنها. انظر ص: )( ٖ)
 (ٜ٘/ ٚ) روضة الطالبُت ، (ٕٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٗٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٗ)
 العزيز شرح الوجيز ،(ٛ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٜٗ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٖٔٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
(ٛ /ٔٔ) 
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 ،تظهر للويل ةوغبط ةوقد تكوف لو مصلح ،ا١تصلحة :ُب نكاحو ي  ف ا١ترعأل ء؛من النسا
ري كيف يكوف دْ وبعد البلوغ ال يُ  ،الصفَت اجملنوف النتفاء حاجتو ُب اٟتاؿ [/بٚٙ]ٓتبلؼ 

نو إاؿ ٟتاجة تعهده وخدمتو فوال ٣ت ،بعد البلوغ إليوالظاىر حاجتو  إذٓتبلؼ العاقل  األمر،
 ء،مل يظهر على عورات النسا صفَتٍ ذلك ُب  أفخذ منو الزركشي أو  يقمن هبا.ف جنبيات ألؤل

ال مصلحة لو ُب  إذوٓتبلؼ ا١تمسوح  .ففَته يلحق بالبالغ ُب جواز تزو٬تو ٟتاجة ا٠تدمة
 .(ٔ)التزويج

ف مل إو  ،سليمة من عيب ضيعة (و )ولو من حرة  (ٕ)لؤلصل تزويج الصفَت العاقل( و)
و ئمن ال تكاف  بافًتاشوَّت يتعف الرجل ال أل ؛كالعفة والنسب واٟترفة  أخرىّتهة  (ٖ)وئكافت

نعم لو ا٠تيار إذا بلغ كما اقتضاه كبلـ الشيخُت ىنا، وصّرحا بو ُب خيار ] ا١ترأة.ٓتبلؼ 
 .(ٙ()٘). واعتمده ٚتٌع من شراح ا١تنهاج وغَتىم لكن نازعو ُب األذرعي[(ٗ)النكاح

بعيب يثبت ا٠تيار ُب النكاح النتفاء  (ةمعيب)ال ( و)العنت  (ٚ)/فقد خوؼ ل (مةأال )
 .(ٛ)ةالفبط

 .(ٜ)نو ٬توز تزو٬تو ٢تا بشرطوإف األمة،ال  ةوا١تعيب وضيعةواجملنوف كالصفَت ُب ال

                                                           

 (ٕٛٚ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٖٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 ٓزيادة: "الفحل" ب:ُب: (  ٕ)
 وأَْف تكافئو.ب: ُب: (  ٖ)
 (ٙٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٕٚٚ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٙ)
 [أٛٔ]ب/ هناية (ٚ)
 (٘ٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٛ)
 ٮتشى وكاف معسرا، كاف إف جاز أمة نكاح اجملنوف البنو قبل ولو: "(ٕٛ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزُب  قاؿ الرافعي( ٜ)

 ".العنت عليو
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ذرعي واأل (ٔ)كما صححو البلقيٍت  األطراؼ، ةوعجوز ومقطوع ءبعميا :ال ٬توز تزو٬تهما
 ا١تصلحةالشًتاط  األئمةق من ئوجرى عليو خبل األذرعي:قاؿ  .(ٕ)األـوغَت٫تا ونقلوه عن 

 .(ٖ)ُب ذلك بل فيو ضرر عليهما [/أٛٙ] ةُب تزو٬تهما وال مصلح

 أو (ٗ)قطعأ أعمى أو أوـ ىرِ  :منة من صحة تزويج الصفَت  :قتضاه كبلـ اٞتمهورا وفارؽ ما
الء ؤ وكل من ى كفء،ف وليها إ٪تا يزوجها باإلجبار من  أب ،خنثى غَت مشكل أو (٘)خصي

 .(ٙ)كفؤ ٢تا

 :وىو (ٚ)[٥تّبل] ومثلو ،ا للحاجةدفعً  (مجنون   تزويجُ  وبلوغ   بحاجة  ) األصلعلى  (ووجب)
ومفلوب على عقلو  ،النكاح غالبا إىلوال حاجة بو  ء.و اسًتخائوُب أعضا ،من ُب عقلو خلل

 .(ٛ)ال انتظرتإو  إفاقتومل تتوقع  إف ،ٔترض

                                                           

 ٔٚٙانظر فتاوى البلقيٍت: ص: ( ٔ)
 (ٕٓ/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٕ)
 (ٕٚٚ/ ٗ) احملتاجمفٍت ، (ٓٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 زيادة: "خبلفا للصيمري" ب:ُب: (  ٗ)
 زيادة: "أو ٣تبوب خبلفا البن خَتاف"ب: ُب: (  ٘)
 خصيا أو ٣تنونا أو أبرص أو أجذـ كفؤا زوجها ولوما صرح ٚتهور الشافعية أنو ال يصح. قاؿ الشافعي رٛتو اهلل"  (ٙ)

 األـ .األدواء، ىذه من بداء ىي علمت إذا ا٠تيار ٢تا كاف بالفا كانت لو ألهنا عليها ٬تز مل ٣تبوب غَت أو ٣تبوبا
 .(ٕٓ/ ٘) للشافعي

 لو يكن مل كذلك كاف وإذا األزواج، اختيار ُب ٢تا اٟتظ يطلب أف بنتو يزوج أف أراد إذا األب على وقاؿ ا١تاوردي: " 
 األحرار، حاؿ عن بالرؽ لنقصهم قل وإف الرؽ من جزء فيو من وال مكاتبا، وال مدبرا، وال عبدا، الصفَتة بنتو يزوج أف
وال يزوجها خصيا وال ، وال يزوجها ٣تذوما، وال أبرصنا، ٣تنو  يزوجها وال العار من ٭تلقها ١تا كفء عب يزوجها وال

 بتصرؼ يسَت. (ٖ٘ٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي" انظر: ٣تبوبا لنقصهما با٠تصا، واٞتب عن كماؿ االستمتاع
 (ٙٛ/ ٚ) روضة الطالبُتوجهُت ومل يرجح. انظر: ذكر النووي أف فيو  
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: ( ٚ)
 (ٖٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٛ)
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بدورانو حو٢تن وتعلقو هبن  ءتظهر رغبتو ُب النسا :فأب ءشدة شهوة الوط :ومن اٟتاجة
 أو ،ـ لورَ احتياج ٠تدمة حيث ال ٤تَ  أو .بقوؿ عديل طب ءبالوط ءشفا ءرجا أو .و٨تو٫تا

 :واعًتضو الرافعي .مةأمن شراء  ةنؤ قل مأف التزويج وأل ؛(ٔ)غَتىم ٦تن ىو ُب معناىم ٓتدمو
ف طبعها أب :جيبأو  .(ٖ)بو (ٕ)عدت[و  لوو ]وقد ٯتتنع منو  ة،ف ذلك ال ٬تب على الزوجأب

 .(ٗ)يدعوىا لتعهده وخدمتو

قياس ما يأٌب ُب السفيو: أنو ال ]و . (٘)هبا ةالندفاع اٟتاج (بواحدة)جو إال و  زَ جو فبل يػُ و  وإذا زَ 
 .(ٙ)[يزوجو بشريفة يستفرؽ مهر مثلها مالو

 من قو٢تم لو أخذا ة،اٟتاجلو ْتسب  [/بٛٙ] الواحدة لو مل تعفو زيد إف اإلسنوي:وْتث 
 :قاؿ .عفاؼمقدار ما ٭تصل بو اإل إىلينتهي  أف إىلسن لو الزيادة ي تعفو ا١ترأة الواحدة مل

 .(ٚ)الرافعي ُب الكبلـ على السفيو إليو أشاروقد 

الواحدة لو مل تكف للخدمة زيد  أف :وقياسو ،علم عدـ كفايتها لو إف وما ذكره متجوٌ 
 جة.ْتسب اٟتا

ومثلو توقع  ،ف تظهر رغبتها ُب الرجاؿأب .تزو٬تها( ة  مجنون بتوقانِ ) األصلووجب على 
ا دفعً  أحسنُ فهو  ،(ٕ)أصلوخبلفا ١تا يو٫تو كبلمو دوف كبلـ  ،(ٔ)ها بقوؿ عديل طبئشفا

 .للحاجة

                                                           

 (ٕٕٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٚٚ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٖٔٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٔ)
 للعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب:وقد عدت بو" وما أثبُتو من:  أ:ُب: (  ٕ)
 (ٕٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٗٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
 (ٗٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٜٗ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٖٔٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٙ)
 (ٕٛ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٚ)
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٦تا ُب  أوىل ،-ةمعتمد  ةيتو ُب نسخأكما ر -ما بعده  إىلتوقاف  إضافةوما شرحت عليو من 
الثاين فيو العطف على معمويل عاملُت  أفعلى  هجر  أو ة،من تنوينو ونصب ٣تنون أخرى

كاف   إف :وقيل .(ٙ)اٯتنعو مطلقً  (٘)وسيبويو ،(ٗ)٬تيزه مطلقا (ٖ)ءوفيو خبلؼ والفرا ،٥تتلفُت
 .ا كما ىنا امتنع وإال فبلالثاين ٣ترورً 

 (قاض  )فيجب على  :أي (فعلى)ُب صورٌب اجملنوف واجملنونة ا١تذكورين  األصل (دقِ ن فُ إف)
كما اقتضاه    ،يصوغَتىم حىت الو  األقارب،يتعاطاه غَته من  أفوال ٬توز  .تزويج كل منهما

لكنو نقل عن الشامل ما  .(ٛ)األـوعضده البلقيٍت بنص  ،وغَت٫تا [/أٜٙ] (ٚ)كبلـ الشيخُت
 .(ٜ)الزركشي إليووماؿ  .امعند حاجته فيوَ زوجو والس  يو أنيقتضي 

ف اختار ٚتع متقدموف إو  .القاضي ال يزوج للمصلحة وىو كذلك أففهم كبلـ ا١تصنف أو 
وليس  ،اإجبارً يقع  (ٓٔ)[حينئذف تزو٬تو للمجنونة ]أل ؛وُ ومتأخروف ونقلوه عن النص خبلفَ 

                                                                                                                                                                      

 (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 ( وعبارتو: "ولزمو تزويج اجملنونة التائقة ... باٟتاجة".ٙ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت ) (ٕ)
أبو زكريا ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسلمي، أخذ النحو عن: أيب اٟتسن الكسائي، قاؿ ابن  :الفراء (ٖ)

معاين األنباري: لو مل يكن ألىل بفداد والكوفة من النحاة إال الكسائي والفراء، لكفى. لو مصنفات كثَتة منها: 
 (. ٛٔٔ/ٓٔ) (، سَت أعبلـ النببلء ٙٚٔ/ٙاف )، توُب: سنة سبع ومائتُت. انظر: وفيات األعياٟتدود، و القرآف

 (ٗٙٔ/ ٕ) مالك البن التسهيل شرح انظر :( ٗ)
أبو بشر عمرو بن عثماف بن قنب، أخذ عن: ا٠تليل بن أٛتد، وعن عيسى ابن عمر، واألخفش األكب.  :سيبويو (٘)

انظر: . اؿ. توُب: سنة ٙتانُت ومائةو عيقاؿ اٞتاحظ: مل يكتب الناس ُب النحو كتابًا مثلو، وٚتيع كتب الناس علي
 ( ٖٔ٘/ٛ(، سَت أعبلـ النببلء) ٖٙٗ/ٖوفيات األعياف )

 (ٕٔ٘: ص) األعاريب كتب عن اللبيب مفٍت انظر :( ٙ)
 (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبُت ، (ٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
 ( ٗٙٙفتاوى البقليٍت ) (ٕٕ/ ٘) للشافعي األـانظر:  (ٛ)
 (ٕٛٚ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٖٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٜ)
 ب.كتبت كذلك ُب: (  ٓٔ)
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 األقربوقدـ على  اٟتاجة،النتفاء  ؛صفَتةو  ازوج صفَتً نو ال يُ أو . واٞتد األبلفَت  ىوَ 
 .ألنو يلي ا١تاؿ مع عمـو واليتو ؛-مر على ما-والوصي 

بقيد زاده تبعا ١تا صححو  .لكل منهما ُب تزو٬تو (اقريب  )القاضي ُب ا١تسألتُت  (وشاور  )
يبا يتط (ندبا) :بقولو (ٖ)والشيخاف ٔتا يصرح بو ،(ٕ)وجـز ا١تارودي ٔتا يقتضيو ،(ٔ)الروياين
 .عرؼ ٔتصلحتهماأوألنو  ،لقلوهبم

 .(ٗ)اؿـ وا٠توالعم لؤل ،خاأليراجع اٞتميع حىت  :ومن ىنا قاؿ ا١تتويل

 ةحاؿ اإلفاق إالا فبل يزوجاف قطعً تم أما ،وما ذكر ُب اجملنوف واجملنونة ٤تلو ُب مطبقي اٞتنوف
 .(٘)باٞتنوف اإلذفلبطبلف  ؛هاقتويشًتط وقوع العقد و  ،ليأذنا ُب نكاحهما

ف أو  .تزويج اجملنوف التائق [/بٜٙ]ووجوب  ،وا١توطوءة الصفَتة اجملنونةتزويج  (ٙ)]وإفادة[
 إىلف احتاج إو  ،نو ال ٬توز تزويج اجملنوف الصفَتأو  .تاؽ إذا األصلالقاضي يزوجو عند فقد 

 .(ٚ)من زيادتو ا٠تدمة

  

                                                           

 (ٜٓٔ/ٜانظر: ْتر ا١تذىب )( ٔ)
 (ٕٔٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 أف السلطاف تزويج صور وسائرقاؿ الرافعي: " (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبُت ، (ٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)

 ".أمها وأبا خا٢تا، شاور ويل فيهم يكن مل فإف أقارهبا، من الرأي ذوي يشاور
 (ٗٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو:  (ٗ)
 ، (ٗٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (٘)
 لعلو األقرب للمعٌت. واهلل أعلم.ب،  إفاقة" " وما أثبتو من: : أ:ُب  (ٙ)
 (ٜٕٚ/ ٗ) مفٍت احملتاج( ،ٜٗ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٖٓٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
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 []ترتيب األولياء

 .ف سفلإو  (ال فرع) .وىو من على حاشية النسب كاألخ والعم (عصبة) األصلبعد  (ثم)
و٢تذا مل  ،فبل يعتٍت بدفع العار عنو ،ذ ال مشاركو بينو وبينها ُب النسبإ ة؛بالبنو  أم وُ زوج يفبل 

 .(ٔ)األـتثبت الوالية لؤلخ من 

ف كاف فيو عصوبة ككونو ابن ابن عمها أوإال ب ة،بو غَت الفرعي قائم (بال سبب)كاف   إفىذا 
 ،لكونو معتقها مباشرة ءوال أو ،ُب نكاح اجملوس هٍة أومن وطء بشب أخاىا أو ،ابن عمها أو
ال  ةألهنا غَت مقتضي ؛ر البنوةضج وال تو  زَ  :٤تكما على ما يأٌب أوكاف قاضيا   أو ة،سراي أو

 .(ٕ)ةمانع

التزويج بذلك السبب نظَت ما مر ُب خطبة  (ٖ)/نو ٬تب عليو منو أوبو يرد على من زعم 
البنوة  وأما ة،فاحتيج للتميز بالني ،كل من ذينك مقتضي للخطبة  إذ ة،الكسوؼ مع اٞتمع

 .كما تقرر فبل ٭تتاج لنية غَتىا  (ٗ)ةففَت مقتضي

  :رضي اهلل عنهما (٘)رمَ قالت البنها عُ  ةسلم أـنكاح  أرادحُت  و أنوأما رواية النسائي 

 

                                                           

هناية  ،(ٓٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٗ/ ٕ) ا١تهذب ، (ٜٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي (،ٕٜ/ٜانظر: ْتر ا١تذىب )( ٔ)
 (، ٔ٘/ٚ،  ا١تهمات )(ٜٚ/ ٕٔ) ا١تطلب

 (ٓٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٜٗ/ٜانظر: ْتر ا١تذىب )( ٕ)
 [بٛٔ]ب/ هناية (ٖ)
  "وأما البنوة فيو بقسميو"ب:ُب: ( ٗ)
 رسوؿ ا١تخزومي، ربيب القرشي ٥تزـو بن عمر بن اهلل عبد بن ىبلؿ بن األسود عبد بن سلمة أيب بن : عمرُعَمر (٘)

 بأرض ا٢تجرة من الثانية السنة ُب ولد. حفص أبا يكٌت ا١تؤمنُت، أـ ا١تخزومية سلمة أـ أمو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل
وتوُب با١تدينة ُب  وشهد مع علي رضي اهلل عنو اٞتمل، واستعملو علي رضي اهلل عنو على فارس والبحرين.اٟتبشة 

/ ٗ) الفابة ، أسد(ٜ٘ٔٔ/ ٖ) األصحاب معرفة ُب . انظر: االستيعابخبلفة عبد ا١تلك بن مرواف سنة ثبلث وٙتانُت
ٜٔٙ). 
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 .فبل حجة فيو ألنو ضعيف .(ٔ)«فزوجو . اهلل رسوؿَ  جْ و  زَ فػَ  [/أٓٚ] قم»

وعلى تسليم ]، كما ذكره غَت واحد  ،ذاؾ ثبلث سنُت إذ ووعلى التنزيل فابنها عمر كاف سن 
أو  .(ٖ)ال ٭تتاج لويل وأيضا فنكاحو  .(ٕ)[بلوغو فهو ابن ابن عمها وليس ٍّب اقرب منو

قم فزوج » :ورواية .(ٗ)ألنو ابن عمها ؛ف الراوي ظنو ابنها وإ٪تا ىو عمر بن ا٠تطابأ
 ة.باطل .(٘)«أمك

فبل يرد على من  اآلٌب.وال يلـز من نفي الوالية عن الفرع حيث ال سبب نفي الًتجيح هبا 
 .عدـ واليتو كا١تصنف أطلق

١تا صح من  ؛١تعتق وعصبتو يزوجوف كاألخاف ء(وال)ٍب بعد عصبة النسب من كاف عصبة 
 .(ٙ)«الوالء ٟتمة كاللحمة النسب» :قولو 

 فيقدـ . وقد مر مستوَب ُب الفرائض (رثإ بترتيب) وعصبة النسب ٍب عصبة الوالء يزوجوف

                                                           

، وابن ٜٕٙٙٙبرقم  (ٕٛٙ/ ٗٗ) ، وأٛتد ٕٖٗ٘برقم  -أمو االبن إنكاح- النكاح كتاب (ٔٛ/ ٙ)النسائي ( ٔ)
، وقاؿ: صحيح على شرط مسلم ومل ٮترجاه. علق عليو الذىيب ٖٕٗٚ، واٟتاكم برقم ٜٜٕٗرقم  (ٕٕٔ/ ٚ)حباف 

/ ٙ) الفليل إرواء ُب. ضعفو األلباين. (ٜ٘ٔ/ ٕ) للحاكم الصحيحُت على ا١تستدرؾبأنو على شرط النسائي. انظر: 
ٕٕٓ) 

 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب.(  ٕ)
 (ٚٚٔ/ ٕ) للذىيب التحقيق تنقيح، (ٖٜ/ ٗ) الراية نصبانظر: ( ٖ)
 خَت ىدي ُب ا١تعاد زاد، (ٚٚٔ/ ٕ) للذىيب التحقيق تنقيح ،(ٕٙٙ/ ٕ) ا٠تبلؼ مسائل ُب التحقيقانظر:  (ٗ)

 (ٕٕٔ/ ٚ) للبيهقي الكبى السنن، (ٖٛٔ/ ٗ) ا٢تادي عبد البن التحقيق تنقيح، (٘ٓٔ/ ٔ) العباد
 مل أقف عليها( ٘)
ما، واٟتاكم عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر، رضي اهلل عنه، ٜٓ٘ٗبرقم  (ٕٖٙ/ ٔٔ)اخرجو ابن حباف ( ٙ)
ىشاـ بن حساف، عن . ورواه البيهقي من طريق حديث صحيح اإلسناد ومل ٮترجاه، وقاؿ: ٜٜٓٚبرقم  (ٜٖٚ/ ٗ)

ىذا ىو احملفوظ، ىذا اٟتديث هبذا اإلسناد مرسبل، وقد روي عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا وقاؿ:  اٟتسن
 (ٕٓٔ/ ٗ) للبيهقي الصفَت السنن. متصبل وليس ٔتحفوظ
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 .(ٔ)وىكذا ،ٍب الذي ألبٍ  الشقيقُ  ٍب العم   ألٍب،الشقيق ٍب  ٍب ابنُ  ألٍب،الشقيق ٍب  األخُ 
ألهنا تفيد قربا فهي   ؛تفيد والية النكاح ال أهنامع  ةىنا مرجح األـ أخوةوإ٪تا كانت 

 .(ٕ)إرثافد تف مل اإلرث إكالعمومة ألـ يًتجح هبا العم الشقيق ُب 

وإ٪تا قدـ  أقوى،ف البنوة أل [/بٓٚ] ؛ٍب جده أخيوٍب ابن  أخوها١تعتق ٍب ابنو ٍب  ويقدـ ابنُ 
 .(ٖ)أشفقُب النسب ألنو  األخاٞتد على 

 .(٘)(ٗ)اٞتد كما ُب البويطي أبقدـ العم  على يو  :قاؿ البلقيٍت

  أفادهكما ،  ىنا األخنو مقدـ على إف ؛واٞتد -١تا قدمو- ؛ويستثٌت من ذلك ُب النسب االبن
و٢تذا اختص  ،لزيادة شفقتو ؛هبا أوىلف التزويج والية فاٞتد ٍب أل ،ف استوياإيضا و أكبلمو 

 .(ٙ)بوالية ا١تاؿ

 ؛دـقُ  أو ابًنا:ـ أل أًخا :الوالء أوحد العصبة ا١تستوين ُب النسب أنو مىت كاف أ :وأفاد كبلمو
دـ قُ  :مها واألخر ابنهاأل أخوىاد٫تا أح عمف كاف ٢تا ابنا ابن أف اجتمعا بإف .قربأألنو 

 أقوىألنو ا١تعتق  ،حد٫تا معتقأ٢تا ابنا عم كاف كأف    أيضا،دـ معتقا قُ  أو .االبن لذلك
 .(ٚ)عصوبة

                                                           

 : (ٜٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ، (ٜ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٔ)
 (ٜٕٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٖٜ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 أشفق "سقط من:ب.ُب النسب ألنو  األخوإ٪تا قدـ اٞتد على  قولو:"(  ٖ)
أبو يعقوب يوسف بن ٭تِت صاحب اإلماـ الشافعي، الزمو مدة، وٗترج بو، وفاؽ األقراف ولو ا١تختصر  :البويطي (ٗ)

ور والذى اختصره من كبلـ الشافعى رضى اهلل عنو، كاف الشافعى رضى اهلل عنو يعتمد البويطى َب الفتيا و٭تيل ا١تشه
توُب ُب رجب سنة إحدى وثبلثُت ، واستخلفو على أصحابو بعد موتو فتخرجت على يديو أئمة. عليو إذا جاءتو مسألة

 (ٕٙٔ/ٕ) (، طبقات الشافعية الكبى ٛ٘/ٕٔء)(، سَت أعبلـ النببل ٔٙ/ٚومائتُت. انظر: وفيات األعياف )

 (ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٘)
 (ٜٕٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٜٕٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٗٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (ٜ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٔٛ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب ،(ٖٜ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
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 .وبو صرح البلقيٍت .(ٔ)قدـ الشقيق ،خر شقيقاواآل ،و لو كاف ا١تعتق ابن عم ألبأنوبو يعلم 

 .(ٖ()ٕ)فسيأٌب رأًة حيةً ام أوكاف خنثى مشكبل   إفف ،كاف ا١تعتق رجبًل   إفىذا كلو 

 ةتيالوالية اآل وتبعية .(ٗ)الوالء ةعلى ترتيب عصب أبوىاو ٍب ها ٍب ابنُ ابنُ  :هازوج عتيقَ  :ميتةً  أو
 .(٘)انقطعت با١توت اٟتيةُب 

ف ماتا إف .مع السلطاف اآلخرُ حد٫تا أزو٬تها من يو  ،ولو كاف ا١تعتق اثنُت اشًتط رضا٫تا
كفى موافقة  من عصبة أحد٫تا وآخُر من عصبة اآلخر، أو أحد٫تا [/أٔٚ] واحداشًتط 

أحد عصبتو لآلخر. ولو اجتمع عدد من عصبات ا١تعتق ُب درجة، كانوا كما يأٌب ُب 
 .(ٙ)النسب. فإذا زوجها أحدىم برضاىا صح وإف مل يرض الباقوف

(بعد عصبة النسب والوالء َزو ج  )ثم( السلطاف ويل من ال ويل »:  ١تا صح من قولو )قاض 
 .(ٛ). وا١تراد بو: من لو والية من اإلماـ والقضاة ونواهبم(ٚ)«لو

                                                           

 (ٜٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 (ٜٕٛانظر ص: )( ٕ)
/ ٚ) العزيز شرح الوجيز "بإذنو أبوه يزوجها أف ينبفي مشكبل خنثى ا١تعتق كاف لويزوج العتيق أبوىا قاؿ الرافعي: " (ٖ)

 (ٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُتووافقو النووي ُب  (ٛٗ٘
 (ٔٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٚٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 (ٕٔ٘/ ٗ) مفٍت احملتاج ،(ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر: (٘)
 (ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب،  (ٔٙ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٛٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 كتاب (ٗٓٙ/ ٔ)ابن ماجو و  ،ٕٕ٘ٓٗبرقم  (ٖٕٗ/ ٓٗ)أٛتد  جزء من حديث عائشة رضي اهلل عنها أخرجو( ٚ)
، ٖٕٛٓبرقم  -الويل ُب باب-النكاح كتاب (ٜٕٕ/ ٕ)، وأبو داود ٜٚٛٔبرقم  -بويل إال نكاح ال باب- نكاحال

وقاؿ حديث حسن. وابن حباف   ٕٓٔٔبرقم -بويل إال نكاح ال جاء ما باب- النكاح أبواب (ٜٜٖ/ ٖ) والًتمذي
صحيح على شرط الشيخُت، ومل ىذا حديث وقاؿ: " ٕٙٓٚبرقم  (ٕٛٔ/ ٕ)، واٟتاكم ٘ٚٓٗبرقم  (ٖٙٛ/ ٜ)

، واأللباين (ٖ٘٘/ ٚ) ا١تنَت البدر، وابن ا١تلقن ُب: (ٛٙٔ/ ٕ) التحقيق تنقيح". اٟتديث صصحو الذىيب ُب: ٮترجا
 (ٕٖٓ/ ٙ) داود أيب صحيحُب: 

 (ٛ٘/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٕٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٓٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي(، ٜٕٚ/٘انظر: التهذيب )( ٛ)
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ال ويل ٢تا أو لسيدىا خاص بنسب أو والء، أو ٢تا ويل وعضل.  )لذمية ( ( كاف النكاح)ولو
لعمـو واليتو، وال يزوج قاضيهم والزوج وىذا مستشٌت ٦تا يأٌب: من أف ا١تسلم ال يلي الكافرة 

 .(ٕ). ٓتبلؼ الزوج الكافر ألف نكاح الكفار صحيح، وإف صدر من قاضيهم(ٔ)مسلم

 أما من ٢تا ويل خاص ومل ٭تصل منو عضل فبل يزوجها إال ىو، وإف كاف الزوج مسلما.

لقاضينا عليهما؛ : اٟتربية وا١تستأمنة، فبل والية -وأفاده حكمها من زيادتو-وخرج بالذمية 
 ٠تروجهما عن قبضتنا.

وإف أذنت لو خارجو كما ] (ٖ)( حاؿ التزويجبم ح ل  ُحْكِمووال يزوج القاضي إال من ىي )
ىو ظاىر ألف اإلذف ال يشًتط صحة ارتباط أثره بو عقبو كما ذكروه ُب إذف احملرمة وا١تعتدة 

كمو ٔتحّل واليتو نافذ ُب أقطار وإف كاف الزوج خارجو. قاؿ القاضي: ألف ح (٘)[(ٗ)وغَتىا
أما إذا كاف ٔتحل واليتو دوهنا فبل يزوجها وإف أذنت لو قبل خروجها  [/بٔٚ. ](ٙ)األرض

من ٤تل واليتو؛ ألف الوالية عليها ال تتعلق با٠تاطب فلم يكتف ْتضوره ٓتبلؼ اٟتكم 
 .(ٚ)ٟتاضر على غائب لتعلق اٟتكم بو

( صريح من ثيٍب )بإذن    األب وإف عبل ال يزوج إالغَت (ٛ)وإف كاف من ذكر من األولياء
استؤذنت ُب كفء أو غَته وإف بكت من غَت صياٍح أو ضرب خٍد ولو مل  وصمِت بكر()

                                                           

أسٌت ، (ٓ٘/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٙٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٕٖٔ/ ٖ) ا١تطالب

 ،(ٕٚ٘/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
 (ٕٕ٘/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٖ)
 (ٔٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٕٖٗفتاوى القاضي حسُت ص)( ٙ)
 .(ٔ٘/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٚ)
 "وٚتيع األولياء". ب:ُب: (  ٛ)
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األم أحق بنفسها »؛ ٠تب مسلم: -ومن تبعو (ٕ)خبلفا البن ا١تنذر-. (ٔ)يعلم أف ذلك إذف
 .(ٖ)«من وليها والبكر تستأمر وإذهنا سكوهتا

 .(ٗ)ٓتبلؼ ما إذا بكت بنحو صياٍح أو ضرب خٍد؛ ألف ذلك يشعر بعدـ الرضا

فإنو ال يصح  (ٙ)[مع سكوهتا]ْتضرهتا  (٘)وخرج بقولو من زيادتو استؤذنت: ما لو زوجت /
 .(ٚ)بل البد معو من استئذاهنا

( بالنسبة لئلذف ُب اللئلذف ُب النكاح كما تقرر بقيد زاده بقولو )ويكفي صمتها بالنسبة 
( فبل يكفي )أو بغير نقد البلدأي: بدونو أصبل أو بأقل منو  )بدون مهر مثل(التزويج 

سكوهتا بالنسبة ألحد٫تا وإف كفى بالنسبة للنكاح، خبلفا ١تا قد تو٫تو عبارتو لتعلقو با١تاؿ  
 .(ٛ)كبيع ما٢تا

 فيما ال  (ٓٔ)بفَت ذلك وفرؽ الشارح [/إٔٚ، ](ٜ)كتفاء بسكوهتا ُب غَت الكفءوبو فارؽ اال 

 

                                                           

 أسٌت ا١تطالب، (ٓٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٚٙ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط، (ٙ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
(ٖ /ٕٔٛ) 
شرح اإلرشاد الربع الثالث، لوح ُب اٞتوجري  عنو نقلوكما " هنا ذٔتا إذا علمت أف ذلك أده ابن ا١تنذر"قي( ٕ)
 /أ[ٓٗٔ]
 ٕٔٗٔبرقم  -بالسكوت والبكر بالنطق، النكاح ُب الثيب استئذاف باب- النكاح كتاب (ٖٙٓٔ/ٕ)مسلم صحيح  (ٖ)
 (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 [أٜٔ]ب/ هناية (٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 انظر: ا١تراجع السابقة( ٚ)
 (ٕٛٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٛ)
 (ٙ٘/ ٚ) روضة الطالبُت،  (ٔٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٜ)
 "وفرؽ الشارح ُب ذلك".ب:ُب: (  ٓٔ)
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 .(ٔ)بو فرؽ عند التأملنقدح ي

 اإلذف.ال يشًتط تعيُت الزوج ُب  إذ أيضاكفى   (ٕ)ولو استؤذنت ُب رجل غَت معُت فسكتت
مل  :فقالت ،تأذنُت أو أزوجك أف أ٬توز :نو لو قاؿ ٢تاأ :بالصمت باألوىل اءوعلم من االكتف

 ؛-استحبابا كما مر- أتزوجٍت :مل يكف  قوؿ ا٠تاطبإ٪تا و  .كفى  ،فآذمل ال  أوال ٬توز 
 .(ٖ) فاعتب فيو اٞتـز ٓتبلفو ىناالعتبار اللفظ ٍبَ 

بلفظ الوكالة  اإلذفو٬توز  إذهنا،ألنو البد من صريح  ؛ومن ٍب مل يكف ذلك ُب الثيب
 .(ٗ)جهلو الويل إفورجوعها عنو قبل التزويج يبطلو و 

وىم ُب ذكر -أيب ٔتا يفعلو  أو أمي،رضيت ٔتن اختارتو  إذهنا: (٘)ويكفي قوؿ من يعتب
ألهنا ال تعقد أو إف رضي  ؛فعلوتٔتا  أو ،للتعليق أمي؛رضيت  إفقو٢تا رضيت  ال ،-النكاح

 .(ٙ)أيب. ما مل ترد بو ٔتا يفعلو

 أوضح.وما مر  ،قلأونقده ال  استؤذنت ٔتهر مثل :بدؿ ما تقرر ةوُب نسخة معتمد

العدالة  :وىو آخرحدث ألجل الضرورة بسبب  ةمل  يوجد ويل باألسباب ا١تتقدم إف (ثم)
يكن  مل فإو  [/بٕٚ] وجها منويز ل (عدال)ذكرا حرا  أمرىامع خاطبها  بتوليتها()صل ٭تو 

                                                           

 /أ[ ٓٗٔانظر: شرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، لوح ] (ٔ)
 .فبكت" ب: "ُب: (  ٕ)
 (ٕٛٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 ( ٕٛٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٜٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ٗ)
" سقط جهلو الويل ويكفي قوؿ من يعتب إفبلفظ الوكالة ورجوعها عنو قبل التزويج يبطلو و  اإلذفو٬توز  قولو"(  ٘)

 ب.من: 

 (ٕٛٗ/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
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واشًتاطو ُب  ،وىذا من زيادتو .وألنو ٤تكم واحملكم كاٟتاكم، ذلك إىل ة٣تتهدا لشدة اٟتاج
 .(ٔ)ذلك عدـ اٟتاكم صحيح لتعبَته بالعدؿ

 اإلسنويفاعًتضو  ،(ٕ)أيضانو يشًتط عدـ اٟتاكم ُب ٖتكيم اجملتهد أمن  ةوأما ُب الروض
ف إوىو ا١تعتمد و  .(ٖ)من جواز التحكيم ُب النكاح مع وجود اٟتاكم ءوغَته ٔتا ُب القضا

التحكيم  أففرقا بُت ما ىنا وما ىناؾ من  ،(ٗ)األذرعيواستحسنو  اإلماـ فيو ٔتا ذكره  نُوزع
خاصة، وىذه فيصَت النظر لو فيما حكماه  ،غَته وأالنكاح  أمرا فيما تنازعا فيو من حكمً 

 ٦تن ال يستحقها فافًتقا. (٘)[والية]

نو مل يكن أٍب مع  ،فيوويرد بأف التحكيم كما أثبت لو الوالية ُب اٟتكم الذي حكماه 
كذلك تثبت لو الوالية ُب ىذا اٟتكم، وإف   ستحقهاي (ٙ)[]اله ومن والّ  ،قبل ذلكمستحقها 

 .من يستحقها مل يكن مستحقا وال واّله

 ،(ٚ)نو ال ٬توز ٖتكيم العدؿ إال مع فقد اٟتاكمأو  ،و ٬توز ٖتكيم اجملتهد مطلقاأنواٟتاصل 
ف اٟتاكم لو أوجو بوي .كما اقتضاه كبلمهم فعند فقده ٬توز ٖتكيمو ولو مع وجود ٣تتهد

نو ال أو  ،بالتحكيم أوىلوال نظر لكونو  [/أٖٚ] ،ه ٓتبلؼ اجملتهدوالية التزويج فاشًتط فقدُ 

                                                           

 (ٖٕٗ/ ٗ) مفٍت احملتاجانظر: ( ٔ)
 (ٓ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٕٗ/ٚا١تهمات ) انظر:( ٖ)
 (ٖٕٗ/ ٗ) ٍت احملتاجمفانظر النقل عنو: ( ٗ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب: " ألنو" وما أثبُتو من  أ:ُب: (  ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 "وأنو ال ٬توز ٖتكيم العدؿ مع فقد اٟتاكم". ب:ُب: (  ٚ)
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اض على ًت ع عليو االعوفرّ  ،(ٔ)اإلسعادُت بُت اٟتضر والسفر خبلفا ١تا ُب ألتفرؽ ُب ا١تس
 .(ٕ)ا١تنت

مع وجود  (ٖ)األىلووجو عدـ جواز ٖتكيم العدؿ غَت  .ٔتا ذكرتو أفىت ةزرع أبا رأيتٍب 
ىنا مع  ةضرور  ىو للضرورة وال إ٪تا األىلالقاضي غَت  أحكاـف تنفيذ أب األىل:اٟتاكم غَت 
ولو فيما  أىلمع وجود قاض غَت  األىل٬توز ٖتكيم غَت  :وبو يرد قوؿ شيخنا .وجود اٟتاكم

 .(ٗ)٨تن فيو

ف نيابة الفائب للقاضي أل ؛مل ٬تز التحكيم بٌ ئىو غاو  لو كاف ٢تا ويلٌ  :نوارألوُب ا
قرب جاز ويزوجها ألا ةبعد مع غيبولو حكمت وليها األ :وينافيو قوؿ ابن العماد .(٘)انتهى

 .بطريق اٟتكم ال بطريق الوالية بالقرابة انتهى

 .(ٙ)األوجويوافقو فهو  ةيب زرعأوكبلـ  ،ويل ٢تا ذ فيو التعبَت ببلإقرب للنص أواألوؿ 

وللمرأة  أنثىللخنثى ا١تشكل بتقدير كونو  .بًتتيبهم األولياءغَته من أو  أبمن  (ي  ج ولوزوّ )
ا١ترأة  :أي (منها)بإذف  (ال) ،من ا١تشكل :أي (بإذن منو ة  حي امرأة   أو مشكل  ة  معتق)

 .(ٚ)يشًتطال نو إف [/بٖٚ] ةا١تعتق

  أنوثتو.ها بتقدير ووليُ  ،فبلحتماؿ ذكورتو فيكوف قد زوجها وكيلو بتقدير ذكورتو األوؿ أّما

                                                           

 (ٖ٘ٛانظر: اإلسعاد ص: )( ٔ)
 (ٕٗ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٕ)
 ب: "غَت األصل".ُب: (  ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 (ٖٓٛ/ٕاألنوار ألعماؿ األبرار )( ٘)
 ب.األوجو" سقط من: يوافقو فهو  ةيب زرعأويل ٢تا وكبلـ  ذ فيو التعبَت ببلإقرب للنص أواألوؿ قولو: "(  ٙ)
 (ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٔٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٚٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر : (ٚ)
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وعليو ٭تمل قوؿ  ،حوطُ وىو متجو ألنو األ اإلذف.وغَته وجوب  ،(ٔ)وقضية كبلمو كأصلو
وا٠تنثى   األبعُد،ج خنثى مشكبل زوّ  األقربلو كاف  :وقوؿ البلقيٍت ،(ٕ)الشيخُت ينبفي

 .(ٗ)غَت شرط وفيو نظر إذنو أفظاىره  .(ٖ)كا١تفقود

تبًعا لواليتو  ها العتيقةَ وإ٪تا زوج ولي   ،٢تا ال واليةً  ةف ا١تعتقفؤل -من زيادتو وىو-وأما الثاين 
 .(٘)فقطعليها، فاكتفي بإذف العتيقة 

 ةوا١تعتقة مسلم ةهنا لو كانت كافر أو  ،ال يزوجها وىو كذلك ةف ابن ا١تعتقأ (ٙ)[كبلمو] فهمأو 
وليس   ،ووليها كافر زوجها ةكافر  وا١تعتقة ةهنا لو كانت مسلمأو  ،ووليها كافر ال يزوجها

لو لو  ة ف عصباا١تعتق من ك ةف عصبأ نو ١تا قدـ ُب الفرائضأ :واٞتواب .(ٚ)كذلك فيهما
 كاف ذلك  ،رثإبًتتيب  :لقولو السابق ء؛وكاف الباباف سوا ،كاف ىو ا١تيت على دين العتيق

بل ذلك معلـو ٔتا يأٌب ُب اختبلؼ  (ٛ)على أنو ال ٭تتاج ٢تذا التكليف /]اإليهاـ مزيبل ٢تذا 
 (ٜ)[الدين

التزويج من كفؤ  إىلدعتو  ثيبٍ  وأ بكرٍ  عاقلةٍ  (ة  بالغ إجابةُ )على اجملب وغَته  (ووجب)
،  نوعو أونتو بشخصو وعيّ  -ُب العضل يأٌبكما يعلم ٦تا -[/أٗٚ، ]بوباا و٣تعنينخطبها ولو 

                                                           

 (ٚ٘ٗانظر: اٟتاوي الصفَت )( ٔ)
 (ٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٛٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
(، وليس للبلقيٍت، ونقلو أيضا عنو ُب األسٌت ونسبو للبلقيٍت. ٕٔٛىذا النص بتمامو للبفوي ُب فتاويو ص: )( ٖ)

 (ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: 
( مايفيد اعتبار اذنو حيث قاؿ: "وا٠تنثى يعتب إذنو ُب تزويج ما ٔٙ/ٖ)جاءُب تدريب ا١تبتدي وهتذيب ا١تنتهي ( ٗ)

 ٯتلكو، وُب من ىو وصي عليو من سفيو و٣تنوف". وذكر قبل ذلك، أنو ف زوج أختو مثبل ٍب باف ذكرا فاألقيس صحتو.
 (ٕٔ٘/ ٗ) مفٍت احملتاج ، (ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 (ٕٔ٘/ ٗ) مفٍت احملتاج، (ٖٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٚ)
 [بٜٔ]ب/ هناية (ٛ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٜ)
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 إذاالطفل  إطعاـما ٬تب ، كٖتصينا ٢تا بأحدىمفالتمست منو التزويج  ُء،فاأكف خطبها كأ
 .(ٔ)استطعم

بنوعو فبل  بشخصو وال ئاعُت كفتمل  لوو  .(ٕ)ٌبأٍب وزوجها السلطاف كما يأف امتنع إف
 األذرعي.عليو كما ْتثو  ةجابإتو وجوب اإل كفء،طلبت التزويج فخطبها   إفنعم  .وجوب

 .التواكل إىلدي ؤ كالشهود لئبل ي  سألتو ولو تعدد غَت اجملب وجب على من

مكاف إواف أف كانت ُب إو  إجابتهافبل ٕتب  ةُ الصفَت  ة:بالف :-تومن زياد-ولو قوخرج ب
 .(ٖ)ةالشهو 

 

                                                           

 (ٜٖ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب ،(ٖٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي، (٘ٙ/ ٘) ا١تذىب ُب الوسيط انظر:( ٔ)
 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (٘٘/ ٚ) الطالبُت روضةانظر: ( ٖ)
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 []موانع والية النكاح

ذو )ٌب أبعد معتقا كما يف كاف األإبعد منو و أىو  حٌب يزوج من األولياءمن  (وكمعدوم)
 (ٔ)نع الوالية كالرؽيمف .ٌب بيانو ُب باهباأوسية يقدح ُب الشهاد صنو نقأل ؛ولو سرا (فسق
ُب  ءصح شيأنو إ :دأٞبوقاؿ  (ٕ)رواه الشافعي «.بويل مرشد إالنكاح  ال» :ولقولو 
 ومن ال .ٌبأ٤با ي ةاىر ظولو  :أي (ٗ)ةبالعدال :رضي اهلل عنو ا٤برشد ر الشافعيُ وفسّ  .(ٖ)الباب

 النووي كابن الصبلح ما [/بٗٚ] واختار .ىذا ىو ا٤بذىب .بالعقل :يفسره ةيشَبط العدال
 .(٘)ىل حاكم فاسقإ قلها حيث كانت تنتئمن بقافٌب بو الغزايل أ

نو ال بد من أٍب ٕبثا  .نو يزوج ُب ا٢باؿأ :عن البغوي -فيما لو تاب الفاسق-ونقل الشيخاف 
 .(ٙ)ا على الشهاداتقياسً  اءاالستب 

ف ما ىنا أل ؛-(ٛ)اإلسعادخبلفا ٤با ُب -وجو البغوي وىو األ (ٚ)غّب وباألوؿ صرح ٝبعٌ 
ف ا٤بعتب أل ؛مقبولة ف شهادتو غّبُ أمع  ،مل تلق بو يزوج إذا ئةذا ا٢برفة الدني أف :بدليل أوسع

 .ىنا عدـ الفسق

                                                           

 اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٗٙ/ ٚ) روضة الطالبْبوىو ما رجحو النووي ونقل ترجيح الرافعي ُب احملرر. انظر: ( ٔ)
 .(ٕٙ٘/ ٗ) مغِب احملتاج ،(ٖٔٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب (ٔٚٔ/ ٜ) الشافعي

 إال نكاح ال باب -كتاب النكاح  (ٕٛٔ/ ٚ) ، والبيهقي ُب الكبى(ٕٕٓ: ص)أخرجو الشافعي ُب مسنده ( ٕ)
ىذا ىو احملفوظ ، وقاؿ: ٖٕ٘ٚبرقم  -الويل صفة ُب جاء ما باب- (ٜٔ/ ٖ)وُب الصغّب  ٖٓ٘ٙٔ برقم -بويل
 .(ٕٖ٘/ ٖ) ا٢ببّب التلخيص. ا٢بديث موقوؼ على ابن عباس. انظر: موقوفا
 (ٕٙٗ/ ٚ) ا٤بقنع مًب على الكبّب الشرح، (ٕٕ/ ٚ) قدامة البن ا٤بغِبانظر: ( ٖ)
 (ٕٙ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٗ)
 وفيهما نقل الفتوى عن الغزايل (ٕٗٗ/ ٕ) الصبلح ابن فتاوى، (ٗٙ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٘)
 (ٖٕٛ/٘، التهذيب )(٘٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (٘ٙ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٙ)
 "عن" ب:ُب: (  ٚ)
 (ٖٗٛانظر: اإلسعاد )( ٛ)
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ومن ٍب العدالة ا٤بتوقفة  .(ٔ)بل نقل الغزايل عليو االتفاؽ ،صحومن ٍب زوج ا٤بستور على األ
 .(ٕ)ومن ٍب مل يقبل ا٤بستور ة،يزكعلى الت

 .(ٖ)ل ُب حق نفسو ما ال حيتمل ُب حق غّبهحيتم إذ ؛و على الصحيحويزوج الفاسق نفسَ 

وإفتاء ]. ال فبلإو  فواليتو باقيةف غلبت طاعتو معاصيو إف .(ٗ)ف تكررإو  ةٌ صغّب  والعضلُ 
: ينبغي ٞبلو على العضل من ا٤بضر هبا إضرارا بيػًِّنا. واختار ُب (٘)النووي بأنو كبّبة إٝباعا

 .(ٙ)[النهاية أنو ال حيـر إال إف حلت ا٣بطبة عن حاكم

 :ا٤براد بو ىنافأما السلطاف  (غير سلطان)الفسق حيث فسق وىو  يوإمنا تنسلب والية ذ
 ة،الية العامالو فيزوج بناتو وبنات غّبه ب ،ألنو ال ينعزؿ بو ؛فبل يقدح فسقو األعظم، اإلماـ

 .(ٛ)نوأوذلك تفخيما لش .د لو فيون[ال س/أ٘ٚ]بل  ،(ٚ)خبلفا ٤با ُب شرح ا٤بصنف

 .ه من زيادتوؤ واستثنا ،مل يكن ويل غّبه  كبنات غّبه إذانو ال يزوج بناتو إال أوبو يعلم 

 ألنو  (ىصب  )ذو ( و)بع  ا٤بمة أالكبلـ ُب  ا لنقصو ومرّ ولو مبعضً  (رق و)ذكمعدـو و( )

 

                                                           

 (ٗٚ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٔ)
 (ٕٚ٘/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٕ)
/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (٘ٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٔ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر:( ٖ)

ٖٔٔ) 
 (ٙ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 ثبلث، - بعضهم حكى فيما هاأقل مرات، عضل إذا بو يفسق وإمنا الكبائر، من العضل وليس قاؿ النووي: "( ٘)

 (٘ٙ/ ٚ) روضة الطالبْب "لؤلبعد فالوالية وحينئذ
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 ( قاؿ: "وكذا يزوج بناتو بالوالية ا٣باصة على األصح تفخيما لشأنو".ٖٗ/ٖانظر: إخبلص الناوي )( ٚ)
 (٘ٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘٘٘/ ٚ) الوجيز شرح العزيز انظر :( ٛ)
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 هف ردإو ، (ٕ)ةكما ُب الروض-ف تقطع إو  ،(ٔ)نوفُب حالة ا١ب (جنون)ذو و( )يسلب العبارة 
 .(٘)فاقتوإقطع فبل تنتظر تا لزمن ا١بنوف ُب ا٤بوتغليبً  -(ٗ)لذلك اإلسعادوتبعهم ُب  (ٖ)ٝبع

ال  نةنوف كيـو ُب سقصر زمن ا١ب إفوقياسو  .(ٙ)دا بالعدـج ةفاقاإل زمنِ  رَ صَ قِ  اإلماـ٢بق أو 
 .ه ُب ا٢بضانةّب بل ينتظر كنظ ة،نقل الواليي

 أوجبلي  و جنوفٍ ٥برـٍ أو٨بتل النظر  ،يشغلو عن النظر با٤بصلحة (ٚ)[]ذو أملا١بنوف  يوكذ
 آثارُ فاؽ من جنونو وبقيت بو أومن . -ذرعيخبلفا لؤل- األوجوعلى  (ٛ)[]قلولو  عارضٍ 
لعجزه عن البحث عن خلق؛  (ٓٔ)]حّدة[مثلها ٩بن ال يعَبيو جنوف على  (ٜ)[حيمل] خبل
 .(ٔٔ)ومعرفة الكفء األزواج أحواؿ

فجعل  ،ةب ا٣ب أىليعرفو   انتظر إفاقة ا٤بغمى عليو دوف سكوف األمل؛ ألف لئلغماء أمًداوإمنا 
ن ذي عوإمنا انتقلت الوالية  .ف احتمل زوالو على قربإو  األمل،ٖببلؼ سكوف  ،امرد  

                                                           

 روضة الطالبْب، (ٓ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز ،(ٜٗ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب، (ٔٚ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٔ)
(ٚ /ٕٙ) 
 (ٕٙ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٕ)
 (ٔٚ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطذكر ُب الوسيط ثبلثة أوجو ومل يرجح. ( ٖ)
 (ٓٛٗانظر: االسعاد )( ٗ)
 (٘ٚٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب(، ٛٚ/ٕانظر: الديباج )( ٘)
 (ٚٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر:( ٙ)
 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم. ب:وما أثبُتو من:  "إذا مل"أ:ُب: ( ٚ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٛ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: ( ٜ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٓٔ)
 ،(ٓ٘٘/ ٚ) الوجيز شرح العزيز (ٚٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٔٔ)
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ب لقدرتو ئالغا أىلية ءلبقا ؛بئالقاضي كالغا إىلومل تنتقل األبعد  إىلا٤بذكور  األمل [/ب٘ٚ]
 .ا٤بذكور األملواـ مع د (ٔ)مع غيبتو، وال كذلك ىذا إذ ال يقدر على التزويجعلى التزويج 

 ف مل حيجرإف .ّبهغ أمرنفسو فبل يلي  أمرف احملجور عليو بو ال يلي أل (و  فس   ر  ج  ح  ) ذو( و)
 .(ٕ)ةمل تزؿ واليتو كما ٕبثو الرافعي واقتضاه كبلـ الروض عليو

وبو  ،(ٗ)زوا٥با :لي وغّبهجكم  ةحد وجهْب رجح منهما ابن الرفعأوىو  .(ٖ)األـوظاىر نص 
 .(ٚ)جرد با٢بقيوكبلـ ا٢باوي يقتضيو حيث مل ي ،واختاره السبكي ،(ٙ)(٘)يب ىريرةأ جـز ابن

 .(ٜ)ال لنقص (ٛ)فا٢بجر عليو ٢بقٍ  ،لكماؿ نظره ؛واحملجور عليو بفلس باؽ على  واليتو
عتق أحٌب لو  ء.ولو ُب باب الوال (ٓٔ)بل يكوف لؤلبعد ،ال والية ٥بم ٖببلؼ ا٤بذكورين قبلو

 مثبل كانت الوالية لؤلخ ال  (ٔٔ)[وأخ كبّب] فاسق أوومات عن ابن صغّب  أَمة شخصٌ 

 

                                                           

 ب.قولو: " مع غيبتو وال كذلك ىذا إذ ال يقدر على التزويج " سقط من: (  ٔ)
 (ٖٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٔ٘٘/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 (ٙٔ/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٖ)
 ما ذكره ونقلو ايضا عن ٦بلي.ىذا ُب غّب احملجور عليو لفسق ك (ٛٗ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
الشافعية من أصحاب أئمة  ىريرة، أحد أىب بن على أبو القاضى ا١بليل اإلماـ ا٢بسْب بن ابن أيب ىريرة ا٢بسن (٘)

ومات َب شهر رجب سنة ٟبس وأربعْب ، وتفقو على ابن سريج وأىب إسحاؽ ا٤بروزىا٤بزين،  شرح ٨بتصر،  الوجوه
 .(ٕٙٔ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٕٙ٘/ ٖ) للسبكي الكبى الشافعية . انظر: طبقاتوثبلٜبائة

 (ٛٔٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر النقل عنو: ( ٙ)
 (ٚ٘ٗانظر: ا٢باوي الصغّب )( ٚ)
 زيادة: "الغرماء". ب:ُب: (  ٛ)
 (ٖٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٔ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٗٙ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٜ)
 (ٖٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜٕٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٓٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔٔ)
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 .(ٗ)وغّبمها السبكي والبلقيِب هاعتمدو  ،تفقها (ٖ)(ٕ)(ٔ)كما جرى عليو العمراين  .للقاضي
 .(ٙ()٘)فرع الوالية ُب النسب ءُب الوال ف الواليةأل عن العراقيْب مويلي قونقلو ال

ف إضعيف و  [/أٙٚ]للقاضي مبِب على  أهنا :عن القاضي وغّبهالقوت  ُب األذرعيوقوؿ 
من ثبوت  اليأس أفبوىا ُب حياهتا بأزوجها ي (ٚ)/وعليو ففارؽ عتيقة ا٤برأة حيث  .نص عليو

وأما ثبوت الوالية لبلبن فمنتظر ال  بنها.ال فانتقلت الوالية ـ،ىا كالعدّبَ الوالية للمعتقة صَ 
 .س فيويأ

وكذا  ،الةا٤بوالعدـ  ةً مسلم فبل يزوج كافرٌ ة، لدين ا٤بولي (مخالف   دين  ) ذو( و)
 .(ٓٔ)و القاضي كما مرأوليو إال السيد و  (ٜ).(ٛ)عكسو

 .(ٔٔ)كما جـز بو ا٤باوردي وغّبه كاإلرث،  وعكسو ةيزوج ويتزوج النصرانيف أولليهودي 

                                                           

حيٓب بن أيب ا٣بّب بن سامل بن سعيد أبو ا٢بسْب، كاف شيخ الشافعية بببلد اليمن، ولد: سنة تسع وٜبانْب  :العمراين (ٔ)
وأربعمائة، تفقو على خالة اإلماـ أبو الفتوح بن عثماف العمراين واإلماـ زيد ابن عبد اهلل اليفاعي، لو مصنفات منها: 

(، طبقات الشافعية البن  ٖٖٙ/ٚة. انظر: طبقات الشافعية الكبى)البياف، والزوائد، وتوُب سنة ٜباف وٟبسْب وٟبسمائ
 (. ٕٖٚ/ٔقاضي شهبة )

 (٘ٚٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البيافانظر: ( ٕ)
 ."الغزايل"  ُب: ب:(  ٖ)
 (ٚٔٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عنهم: ( ٗ)
 ُب: ب:"ألف الوالء ُب الوالء فرع الوالية ُب السفر".(  ٘)
 (ٕ٘٘/ ٗ) مغِب احملتاجانظر النقل عنو:  (ٙ)
 أ[ٕٓهناية ]ب/ (ٚ)
 (ٙٙ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٜٕٗ/ ٕ) ا٤بهذب، (٘ٔٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٛ)
ُب ب: زيادة: "أو ويل السيد الذكر أو الكافر ألف السيد حينئذ ديلك تزويج األمة الكافرة بتقدير كمالو، فوليو (  ٜ)

ا٤بسلمة والويل أب أو جد ألف الويل جيبىا حينئذ فكذا موليتها ولو كافرة ىذا ما يصرح بو كبلمهم السابق مثلو واألنثى 
 ُب تزويج ويل السيد فاحذر ما خيالفو"

 (ٜٕٗوص: ) (ٕٕٚانظر ص: )( ٓٔ)
 (ٕٚ٘/ ٗ) مغِب احملتاج ،(ٕٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٙٔٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر :( ٔٔ)
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ف ا٤بستأمن  كالذمي وىو أو  ،وبالعكس ة٢بريب على ذمي نو ال واليةأ :وقضية التشبيو
 .(ٔ)ظاىر

 .(ٕ)ال مل يزوجها كالفاسق عندناإدينو و ُب ا ال يرتكب مفسقً أف  :وشرط تزويج الكافر موليتو
ف الشهادة ٧ب  والية على الغّب فبل يؤىل أل ؛رط ومل تقبل شهادتو مطلقاوإمنا ويل هبذا الش

ُب ٙبصينها ودفع  أيضاوالويل ُب التزويج كما يرعى حظ موليتو يرعى حظ نفسو  ،٥با الكافر
 .وال والية ٤برتد مطلقا. العار عن النسب

 ةوطبلؽ مسلم ةللمسلم توكيل نصراين و٦بوسي ُب نكاح نصراني أف :وعلم ٩با مر ُب الوكالة
وللمعسر توكيل موسر ُب قبوؿ . [ ٦بوسية/بٙٚ] و٥بما توكيلو ُب نكاح غّب ،ال نكاحها
 ة.ىلو ُب ا١بملأمن  ونأل أمةنكاح  

 األكفاءمن البحث عن  ىفبل تنسلب الوالية عنو ٢بصوؿ ا٤بقصود مع العم (ىال ذو عم)
 ىو٥بذا لو ٙبمل قبل العم ،وإمنا ردت شهادتو لتعذر التحمل منو ،سماعالومعرفتهم ب
ف ذلك من وظائف أل األعمى؛العقود  (ٗ)كيلتو بأنو ال جيوز  ة:زرع أبووأفٌب  .(ٖ)قبلت

بدليل الويل  ىا٤بنافاة بْب عقد النكاح والعملعدـ ولو احتماؿ با١بواز  اء.صر القضاة وىي للبُ 
 .قربأولعل ىذا  ،ا٣باص

 -(٘)ف تبعهم الشارحافإو  خبلفا ١بمعٍ -ف طاؿ زمنهما وإ ذر.بع وسكرٍ  (ماء)إغ ذو ال (و)
 .(ٙ)لقرب زوا٥بما غالبا كالنـو

                                                           

 (ٕٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٔ)
 (ٙٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙ٘٘/ ٚ) شرح الوجيزالعزيز  انظر :( ٕ)
 (ٕ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب (ٕ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٕٗ/ ٕ) ا٤بهذب ،(ٖٙ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٖ)
 ."تولية" ب:ُب: (  ٗ)
 اإلغماء ( وصحح فيو عدـ انتقاؿ الوالية وإف طالت مدةٛٗٛ) /ب[، اإلسعاد:ٕٗٔ]شرح اإلرشاد للجوجري  انظر:( ٘)
 (ٖٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٓ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(٘ٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب(، ٕٗٛ/٘انظر: التهذيب ) (ٙ)
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 .و ذلكأنفمن ش اإلغماءما السكر فواضح وأما أ

-ألنو قريب الزواؿ ؛انتظر وأكثر:ف كاف ٩با يدـو يومْب إو -الرافعي  الشارح قوؿَ  اندفع ٞبلُ ف
 .(ٔ)لتعليلو ا٤بذكور .اليومْب قارب ما :ا٤براد بقولو وأكثر :حيث قاؿ ،

لكن قاؿ  .(ٕ)النكاح كما اقتضاه كبلـ الشيخْب إىلف دعت حاجتها إفيهما و  اإلفاقةنتظر تف
 .(ٖ)السلطاف ايزوجه :ا٤بتويل وغّبه

 .(ٗ) ةكتاب  أو إشارةحيث كاف لو  ىرس كذي العموذو ا٣ب

العقد  (٘)شراب نٌ فطِ  إشارتوف مل خيتص بفهم إف ،يتزوج أويزوج  أف أراد إفٍب  [/أٚٚ]
 حف النكاح ال يصوال تباشر أل ،ف كانتا كتابتْبإكتابتو و   أوال وكل بإشارتو إو  ،بنفسو
 .(ٙ)بالكتابة

                                                           

 شرح االرشاد للجوجري ا٤برجع السابق( ٔ)
 ٤براجع السابقةاانظر:  (ٕ)
 (ٖٔٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٖ)
 (ٖٚٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف ،(ٗٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٗ)
 زيادة: "وكاف فطنا باشر""ب: ُب: (  ٘)
 (ٕ٘٘/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٖٔٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
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 []الحاالت التي يُتجاوز فيها الولي األقرب

خبلفا -ـ ال أ ةبقصد صغّب  (ٕ)كاف سفرهأسواء  ،(ٔ)مرحلتْب إىلف غاب أالويل ب (دعُ ن ب   إف)
ل ُب يلويل وكلال يكوف أبشرط  ،لبلدىا ىو الذي يزوجها فقاضٍ  :-لوأص٤با قد يومهو كبلـ 
نيابة اقتضىتها بىو  إمنا (ٖ)[]حينئذتزوجيو  أفبناء على ما يأٌب من  ،التزويج حاضر

وال قاضي غّب  ،بعداألال  ،-ولت٩با خيالفو مبِب على مقا ةأليب زرعوما وقع -. (ٗ)الوالية
يوكل كما  أودوف مسافة القصر فبل يزوج حٌب يراجع فيحضر  إىلغاب  إذا أما .بلدىا ٤با مر
 .(٘)الو كاف حاضرً 

 (ٙ)لييكما نقلو ا١ب  ة،زوج القاضي ببل مراجع :لنحو خوؼٍ  إليونعم لو تعذر الوصوؿ 

ذكره  .(ٚ)ٗبثل ذلك كسفره ةتعذر الوصوؿ ٤بالك الوديع :وعضده بقو٥بم ةوارتضاه ابن الرفع
ٍب  .طبلؽ الرافعي وغّبهإ ف صح وجب تقييدإف :عقب كبلـ ا١بيلي األذرعيوقاؿ  .الزركشي
 .(ٛ)زوج القاضي إليووتعذر الوصوؿ  [/بٚٚ] سجن السلطافُب نو لو كاف ُب البلد أ ٕبث

                                                           

 الفقهاء لغة معجم كيلو. انظر:  ٛٗيساوي تقريبا  ،فراسخ ٜبانية أو ،ميبلٕٗ قدرىاُقدرت ببيداف، و  :ا٤برحلة (ٔ)
 ٚٗ، االيضاحات العصرية للمقاييس وا٤بكاييل واألوزاف ص: (ٕٔٗ: ص)
 زيادة: "معصية".ب: : ُب( ٕ)
 ب.كتبت كذلك ُب: (  ٖ)
 (ٙٚٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٔٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 (ٖٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٔٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
عبد العزيز بن عبد الكرًن بن عبد الكاُب ا١بيلي، لو مصنفات منها: شرح التنبيو، وشرح الوجيز، توُب:  :ا١بيلي (ٙ)

 (.ٗٚ/ٕت الشافعية البن قاضي شهبة )بقا(، طٕٙ٘/ٛسنة اثنتْب وثبلثْب وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى)
 وفيو النقل عن ا١بيلي (ٖ٘/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٚ)
 (ٕٔٙ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر النقل عنو: ( ٛ)



 اؾحاالت اؾتي ُيتجاوز ػيكا اؾوؾي األؼرب                                                                 اؾـؽاح ؽتاب 

 
 ٖٜٓ 

 مل ضل مالعاف مل يعرؼ مكانو وال حياتو وال موتو كالغيبة فيزوج القاضي عنو كاأوفقد الويل ب
 .(ٔ)فاألبعدوإال  ،حيكم ٗبوتو

 أرباهبا.قوؿ  إىلف الرجوع ُب العقود أل ٍة؛وعد غيبتو وخلوىا عن نكاحٍ  ىدعو  :صدؽ ُبوتُ 
 .(ٕ)عليو ةَ البين إقامَتهاوتسن 

ب ائمل تأذف للغ أهناليفها على وىل جيب ٙب وجهاف. ؟تأخّبالت ُب الطلب فهل لو ٢بَ أولو 
نو ال أو  ،نو ليس لو التأخّب: أوقضية العلة ا٤بذكورة. (ٖ)وجهاف ة؟نو مل يزوج ُب الغيبأعلى 
 .وىو ٧بتمل ،ليفها على ذلكجيب ٙب

وكأف فائدة: وعلى أنو مل يزوج ُب الغيبة مع أف ما قبلو يغِب عنو؛ ألنو إذا ثبت بيمينها ] 
إذهنا مل يصح التزويج ا٢بذر من بطبلف تزوجيو بسبق تزويج الغائب ولو بعد إذف؛ ألنو عدـ 

 .(٘)وا٢بنفية (ٗ)حينئذ فضويل وتصرفو صحيح. وإف أجيز عند ا٤بالكية

وكأف وجو ا١بـز بأنو مل يزوج مع أنو ليس من فعلها: أنو ٤با تعلق هبا صار ٗبنزلة فعلها. و٤با 
ومل تباؿ ٗبخالفتو لصريح   (ٙ)هنا ٙبلف على نفي العلمأشكل ذلك على بعضهم عب بأ

 .(ٚ)[كبلمهم

 

                                                           

 (ٛٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٔٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٕٔٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٖٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
 (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبْب ، (ٕٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٓٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر :( ٖ)
 (ٕٖٗ/ ٖ) خليل ٨بتصر شرح ُب ا١بليل مواىبانظر: ( ٗ)
 (ٜٔ/ ٘) للسرخسي ا٤ببسوط ، (ٕٚٗ/ ٕ) الشرائع ترتيب ُب الصنائع بدائعانظر: ( ٘)
 (ٕٚٙ/ ٗ) مغِب احملتاج انظر :( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
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ف علم ٍب ادعت ٫بو موت زوجها إف ،ذكر حيث مل يعلم ٥با نكاح سابق و٧بل تصديقها فيما
 (ٖ).(ٕ)كما قالو القاضي  ةبينببل إال تقمل  (ٔ)/طبلقو  أو

: ٧بموؿ كما قالو السبكي أوضعيف  .(٘)ةببل ديْب وال بين أيضايقبل قو٥با  :(ٗ)ليبيوقوؿ الد
 .لغّب معْب أقرتما لو  على

ومٌب زوج  و.يستأذن أويأذف لؤلبعد ليزوج  أف ةا٤بعتب  ةالغيب األقرب ةلقاضي عند غيبلويسن 
 .(ٙ)النكاح غّب منعقد أففباف الويل قريبا من البلد عند العقد باف 

 ةوفيو وقف ،وقضية كبلـ البغوي الثاين ؟بقولو ىيكتف أوثبوت قربو  [/أٛٚ]وىل يشَبط  
كما لو ادعى ا٤بوكل عزؿ الوكيل قبل العقد   ،بثبوت ا٤بانع إالفبل يبطل  .لصحة النكاح ظاىرا

بل القاضي  نقدحي فرؽ بينهما الوٚبيل  وال يكتفي بقولو ،ثبت ذلك إف إاليبطل  نو الإف
 أقوى.تصرفو  ألف ؛بذلك من الوكيل أوىل

 

                                                           

 [بٕٓ]ب/ هناية (ٔ)
 (ٖٖٓانظر: فتاوى القاضي ص )( ٕ)
بينهما ال وجو ٥با. بل إف كاف غّب  ُب ب: زيادة: ]البغوي وأقره الرافعي ُب غياب أو ُب البلد. وقاؿ تفرقة الديبلي( ٖ)

معْب قبل قو٥با مطلقا، أو معينا مل يقبل قو٥با مطلقا إال ببينة انتهى. وحيث صّدقت أمر الويل بتزوجيها، وإف زعم أهنا 
: زوجة آخر. ويوجو بأف ا٢بق ٥با فبل يسقط بدعواه الٍب مل تثبت. وإمنا مل تنتقل للحاكم لبقاء أىلية الويل وُب األنوار
وال يقبل قوؿ الويل ا٣باطب أخوىا من الرضاع، بل جيب على تزوجيها بو انتهى. وبو يعلم ضعف قوؿ القاضي والبغوي 

 [لو قاؿ: زوجت بنٍب من ابن ا٣باطب وقد مات فأنكرت. زوجها ا٢باكم بو إال أف حيل على أنو عضل
القضاء، ويعب عنو بالزبيلي بفتح الزاي ٍب باء  علي بن أٞبد بن ٧بمد الدبيلي أبو ا٢بسن، مصنف: أدب :الدبيلي (ٗ)

موحدة مكسورة قاؿ السبكي إنو الذي اشتهر على األلسنة وقاؿ اإلسنوي إف الذين أدركناىم من ا٤بصريْب ىكذا 
الصواب أنو دبيلي ومن قاؿ الزبيلي فقد صحف. انظر: طبقات الشافعية : األذرعي. وقاؿ: ينطقوف بو
 (. ٕٛٙ/ٔالشافعية البن قاضي شهبة )(، طبقات  ٖٕٗ/٘الكبى)

 ومل أقف عليو (ٗ٘ٛ)ص:  كما جاء ُب االسعاد–أدب القضاء  وُب كتاب( ٘)
 (ٖٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٖٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٗٛ/٘انظر: التهذيب )( ٙ)
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دـ نكاح قُ  ة.ُب الغيب : كنت زوجتهافقدـ وقاؿ ةلو زوج القاضي لغيب :يد ذلك قو٥بمؤ وي
قدـ يبيعو حيث  وادعى فقدـ ،ب لدين عليوئالغا لو باع عبدَ  وفرقوا بينو وبْب ما .(ٔ)ا٢باكم

اآلخر، حدمها ُب غيبة أولو كاف ٥با ولياف فزوج  آخر.ف ا٢باكم ُب النكاح كويل أبيع ا٤بالك ب
ى ا٤بوكل سبقو فكذلك على عولو باع الوكيل ٍب اد ة.كلف البني  ،سبقو :ٍب قدـ وادعى

 .(ٕ)يةُب النها األظهر

وبع  الفروع يقتضي  .(ٖ)وجهاف ةالشرعي ةبالنياب أو ةىل يزوج السلطاف بالوالية العام :فرع
 .(ٗ)أكثر وؿاألولكن فروع  ،الثايناألوؿ وبعضها يقتضي ترجيح ترجيح 

فمن ذلك  .(٘)الويل ةزوج ُب غيب إذاوكبلـ القاضي وغّبه يقتضيو فيما  ،من ٍب رجحو البغوي
 أونوابو  حدُ أجو نكاح من غاب وليها زوَ  أرادنو لو أو  و،من [/بٛٚ] الرجل مولية تزوجيو
 .(ٙ)مل جيز ذلك ةولو كاف بالنياب آخر، قاضٍ 

وتقدديو على ا٢باضر فيما لو   ،ف رضيتإو  ءعدـ صحة تزوجيو بغّب الكف :ومن فروع الثاين
وقدـ عليو  األوىلالنكاح ُب  (ٚ)لصح ةولو كاف بالوالي. بئغا واألقربكاف ٥با ولياف 

 .(ٛ)ةُب الثاني

                                                           

 (ٖٚٔانظر: فتاوى القاضي حسْب )( ٔ)
 (ٕٔٙ/ ٗ) مغِب احملتاج ،(ٖٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر :( ٕ)
 (ٛ٘/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٜٕٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 (٘ٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب ( ،ٖٛٔفتاوى القاضي حسْب )( ٘)
 (ٜٕٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٛ٘/ ٚ) روضة الطالبْب(، ٜٕٗ/٘انظر: التهذيب )( ٙ)
 صح" "ال يب:ُب: (  ٚ)
 (ٕٕ٘/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٕٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٙٗ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر :( ٛ)



 اؾحاالت اؾتي ُيتجاوز ػيكا اؾوؾي األؼرب                                                                 اؾـؽاح ؽتاب 

 
 ٖٕٔ 

لكاف  ةوعند عدـ الويل يزوج بالوالي ةاقتضتها الوالي ةزوج بنيابو٫بوىا تُ  ةنو ُب الغيبإولو قيل 
 ةنو بنيابأ (ٔ)ةزوج للغيب إذاذكر بع  ذلك حيث صحح فيما  اإلماـيت أٍب ر  .متجها

 .(ٕ)ةاقتضتها الوالي

ينافيو عدـ صحة تزوجيو بغّب  ذكرتو وال وجو فيو ماواأل ،وكبلمو ٧بتمل عند عدـ الويل
 .فيو يأٌب٤با  ءالكف

أو من تزويج ٦بنونة ظهرت ]، من تزوجيها ةعاقل ةمنع بالغ :أي -ولو ٦ببا-الويل  (عضل )أو
]مرة أو مرات ولو لعذر كحلف بالطبلؽ ف امتنع منو إف ،القاضي بو فيأمره (ٗ)[(ٖ)حاجتها
 .(ٙ)بئفقاض ىو الذي يزوجها كما ُب الغا :سكت ٕبضرتو أو (٘)[الثبلث

ال يزوج فيها  ةغاب غيب أو (ٛ)ززتع أووكعضلو ما لو اختفى  .(ٚ)بالعضل كما مر ويأٍب
 .(ٜ)ر ا٢بقوؽئكما ُب سا  ةبين حينئذبعضلو  وأقامتالقاضي 

 .الحق لو فيو إذ ؛لضع :كونو من غّب نقد البلد  أو [/أٜٚ] عدمو أووامتناعو لنقص ا٤بهر 
 .(ٓٔ)ف لو حقا فيهاأل ؛غّب عضل :ةءوبعدـ الكفا

                                                           

 ."األجنبية"  ب:ُب: (  ٔ)
  (ٙٔ٘/ ٛٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٕ)
 (ٔٛ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيط انظر :( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٛ٘/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (٘ٗ/ ٕٔ) ا٤بطلبهناية انظر: ( ٙ)
 (ٕٖٓانظر: ص )( ٚ)
يكثر استعماؿ ىذه الكلمة ُب وصف من غاب أو امتنع عن ا٢بضور، فلعل ا٤بقصود با٤بتعزز : ا٤بتكب عن ( ٛ)

 ا٢بضور.
 (ٖٕ٘/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٕٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٔٔٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٜ)
 (ٛ٘/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٗ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٔٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويظر: ان( ٓٔ)
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 إذوىو كذلك  ،كاف امتناعو عضبل  -ءبالبا–بوب ٦ب أوعنْب  إىللو دعتو  أهناوبو يعلم 
. ُب مناكحتو أةيتبْب موضع الصبلح للمر  أف :ةءواعتب القفاؿ مع الكفا .الحق لو ُب التمتع
 أما األحواؿ،ن ئعدمو للقاضي بقرا أوتبْب ذلك  إذا٧بلو  أفويظهر . واستحسنو الزركشي
 إىلة معينها رفع ء كفاُبىو و ىي  ولو اختلفت .ؿ عليهايعوّ  أفنبغي ي٦برد دعوى الويل فبل 

 .(ٔ)زوجها القاضي وإال ،لزمو تزوجيها منو ةف ثبتت كفايإف ،القاضي

وٕبث بعضهم أف امتناعو من تزويج احمللل للخروج من ا٣ببلؼ غّب مؤٍب لو. فبل يزوج ]
ا٢باكم ويرد بأف تزويج الكفء حق ٥با عليو فبل يسقط ٗبثل ذلك فإذا امتنع منو زوج 

 .(ٕ)[ا٢باكم

 ءاالمتناع من كف (ال) .االمتناع من تزوجيها من كفء مطلقا :العضل ىو أفوعلم ٩با تقرر 
 (آخر) ؤاىو كف (نعي  )عينتو وقد  ءامتنع من تزوجيها بكف فإذا (مجبر) أنو معْب وا٢باؿ
ذرعي خبلفا لؤل-ة وغّبىا ءف كاف معينو دوف معينها كفاإ يكن عاضبل و ملغّب معينها 

 ٖببلؼ غّب اجملب ال ،نظرا منهاأكمل وىو  األزواجفليس ٥با اختيارا  ة٦بب هنا أل ؛-وغّبه
فاعتب  [/بٜٚ]تزوجيها  أصلشرط ُب  إذهناف أل ؛كاف عاضبل  وإال ،٩بن عينتو إاليزوجها 

 .ادتويخر من ز آ عْب :وقولو .(ٗ)معينها (ٖ)/

 ـكما اقتضاه كبل  اإلحراـف قصرت مدة إو  ،ابنسك ولو فاسدً  ،الويل ولو حاكما (أحرم أو)
 .(٘)الشيخْب وغّبمها

                                                           

 (ٖٕ٘/ ٗ) مغِب احملتاج ، (ٜٕٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٕٔٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر:( ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
 [إٔٔ]ب/ هناية (ٖ)
 .(ٜٔٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (٘٘/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜٖ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٗ)
 (ٚٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٚ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (٘ٚ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيط انظر:( ٘)
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ىو الذي يزوج  فقاضٍ  ،مل يتحلل فات وقت ا٢بج ما . أو(ٔ)ةغيبكالطويلة  اللكن قيده ٝبع ب
 .(ٕ)ال يسلب الوالية لبقاء الرشد والنظر اإلحراـ إذ ؛عدبألاال 

٣بب  الزوجة؛ أو (ٖ)سفو أوف عقد وليو لصغر إالزوج و  إحراـوإمنا ديتنع النكاح كما دينعو 
 .نكحأما من نكح و افهك بكسر (ٗ)«ال ينكح احملـر وال ينكح» :مسلم

 ،ف تصرفهم بالوالية ال بالوكالةأل ؛يزوجوا على ا٤بعتمد أف ئوفالالقاضي فلخ أوحـر أولو 
 .ُب النيابة عن ا٤بسلمْب وقاممبيهم لقيامهم ييزوجوف مستن مهنأبدليل 

 ءافٖببلؼ خل و،زالانع أووتو ٗبالسلطاف  ءنعزاؿ خلفااال نظر لعدـ و والوكيل ال يزوج موكلو 
 .(٘)ما ذكر ظف ا٤بلحأل ؛القاضي

مل  عدـ حضوره ما األوىللكن  .(ٙ)ألهنا استدامةرجعتو وينعقد النكاح بشهادة احملـر وتصح 
 .عدـ الرجعة األوىل أف باألوىل:وقياسو  .عْب عليوتي

 .(ٚ)لقنو ا٢ببلؿ ُب النكاح ةرماحمل أواحملـر  إذفيصح  نو الأ وفاقا البن القطاف واألوجو
ساقط  ألنو ؛ويل ٧بـر لسفيو حبلؿ إذفيصح  نو الإ األذرعي:قالو  [/أٓٛ]وقياسو كما 

  .(ٛ)انتهى ةواحد ةلٝبُب النكاح   ةالعبار 

                                                           

 (ٜٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٔ)
 (ٖٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
 ب.سقط من: " سفو أوف عقد وليو لصغر إو  قولو: "( ٖ)
، نكاح ٙبرًن باب- النكاح كتاب (ٖٓٓٔ/ ٕ)أخرجو مسلم ( ٗ)  .ٜٓٗٔبرقم  -خطبتو وكراىة احملـر
 (ٜٓٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر :( ٘)
 (ٚٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٚ٘٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 زيادة: "ٍب رأيت بعضهم نقل تصحيحو عن اجملموع"ب: ُب: (  ٚ)
 (ٕٛ٘/ ٗ) مغِب احملتاج انظر :( ٛ)
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ف مل يكن ىناؾ أب (انفرد)قد ( و)ف يريد ابن عمها نكاحها أك  (الزوج) الويل ىو (كان  )أو
 ؛يتوىل الطرفْب وال .ىو الذي يزوجو (فقاض  ) .والتقييد هبذا من زيادتو .ُب درجتو آخرويل 

كاف   إذاٖببلؼ ما  ،بعد منو مثبلآخر أيزوجو ابن عم . وال دالذي ُب ا١ب اآلٌبلفقد ا٤بعُب 
 .(ٔ)نو يزوجو دوف القاضيإف وىناؾ ابن عم مساوي

يستخلف من  أو ،ُب عملو ا٤برأةكانت   إذا ،ٗبحل واليتو آخر قاضٍ  :ةً وطفلويزوج القاضَي 
 .(ٕ)وتيزوجو بع  قضا واإلماـ االستخبلؼ.جاز لو  إفيزوجو 

ت كل من بنسلم كل منهن و أ إذاو تَ ر مدبَ و و الكافر ومكاتبتَ  ةَ مستولد أيضاويزوج القاضي 
مة بيت ا٤باؿ أو  (ٗ)ة٧بجور  وأمة أسلمت، إذا ةصفب اومن علق عتقه .(ٖ)أسلمت إذا األولتْب
التزويج من   قصد كلٌ  إذاشاجر الوليْب توعند  ،ا٤بوقوؼ عليو وقدمها ُب الوقف بإذف ةفو وا٤بوق
 .(٘)٥بما مطلقا أذنتمعْب وقد  ءكف

 (ٚ)[النكاح] يقبل لو وال وموكل (ٙ)زوج فبل يزوج غّب أوويل  [/بٓٛ] من (محرم   وكيلُ  ال)
ولبعد  ،ف العاقد ا٤بوكلأفك ٧ب ٌ  سفّبٌ  ألنو ؛باقيا الزوجة إحراـ أو إحرامو أو إحرامهماداـ ام

نو لو زوج أترى أال  .زوج وكيل ا٤بصلي لصحة عبارتو وإمنا .(ٛ)أصلوتنفيذ تصرفو مع عجز 
 .(ٜ)فمن ٍب مل يزوج وكيلو ،ٖببلؼ عبارة احملـرة، ُب صبلتو ناسيا صح النكاح والصبل

                                                           

 (ٔٚ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٗٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز( ٖٜٕ/٘انظر: التهذيب )( ٔ)
 انظر: ا٤براجع السابقة (ٕ)
 (ٕٗٛ/ ٗ) مغِب احملتاج انظر :( ٖ)
 (ٛٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر :( ٗ)
 (ٕٙٙ/ ٗ) مغِب احملتاج انظر :( ٘)
 "عن موكلو". ب:ُب: (  ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 (ٓ٘ٗ/٘، التهذيب ) (ٛٙ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٓٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٛ)
 (ٛٙ/ ٚ) روضة الطالبْب انظر :( ٜ)
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 ةالوكال إنشاءويصح  .(ٔ)رشده ونظره كما مر ءواحد ٩بن ذكر لبقا بإحراـ (لم ينعزل نإو )
زوج بعد لي اآلذنة: أوا٤بوكل  أقاؿسواء ة وىي ٧برم ا٤برأة كإذف ،واحد ٩بن ذكر إحراـمع 

 .(ٕ)حراـعقد ُب اإلتقاؿ ل إذا ٖببلؼ ماأطلق،  أـالتحلل 

 (ٖ)األوجوف قاؿ لو وكل عن نفسك على إو  ،وكل حبلال ُب النكاحييوكل ٧برما ل أف و٢ببلؿٍ 
 .خبلفا للزركشي

نو إٖببلؼ احملـر ف أصبل،للتزويج  أىبلليست  بأهنا :وكل عن نفسهاتل أةوفارؽ توكيل الويل ا٤بر 
 .عرض لو مانع يزوؿ عن قرب وإمنا ،لذلك أىلُب ذاتو 

                                                           

 (ٖٖٔانظر :ص: )( ٔ)
 (ٖٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٛٙ/ ٚ) روضة الطالبْب انظر :( ٕ)
وفيهما النقل عن  (ٕٓٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٖٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب ، (ٛٙ/ ٚ) روضة الطالبْب انظر :( ٖ)

 الزركشي
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 []التوكيل في النكاح

 ج  زو  )ب -والتصريح بو من زيادتو-ا العاقداف وجوبً  :أي (حاصر  ) لنكاح بوكالة اعقد ( إذا)و
 .نكاحها لو [/أٔٛ] قبلت :زوجت بنٍب فبلنا فيقوؿ الوكيل :كيل الزوجو فيقوؿ الويل ل (ل  وك  
 .(ٔ)ومل يقل نكاحها ،قبلت :كما لو قاؿ الزوج  ،مل يصح :لو ة:ف ترؾ لفظإف

 ،فبلبد من ذكرمها ،ف الزوجْب ىنا الثمن وا٤بثمن بوأل ؛ يشَبط ذكر ا٤بوكل ُب البيعمل وإمنا
. التصريح هبا إىلاحتاج الوكيل  وإالالوكيل  بإخبارولو لة، علم الشهود والويل الوكا إفىذا 

 .(ٕ)ويصح تقدـ لفظ الوكيل

قبلت  :فقاؿ .زوجتك بنٍب :ف قاؿ الويل لوكيل الزوجأب (ٖ)حدمها بالزوجأ أومل يصرحا  إذا أما
 ،ف نوى موكلوإوكيل و لل عقدانف مل يقل ٤بوكلي إف ،لعدـ التوافق :نو يفسدإف .نكاحها ٤بوكلي

والنكاح  ،يقع للوكيل ٍب ينتقل للموكل أفٖببلؼ البيع لوروده على ا٤باؿ القابل للنقل فيجوز 
 .(ٗ)يقبل النقل ىو الى البضع وَ لَ يرد عَ 

 .وكيللدوف البيع بل يقع ل للوكالةا٤بوكل  بإنكار من ٍب بطل النكاحوَ 

وجب ذكر وإال  ،ٛبيزت إف .بنت فبلف أو نةفبلزوجتك  :لزوجل الويل يقوؿ وكيل أفوالبد 
 .(٘)مر انظّب مَ  بالوكالةالزوج بد من علم الشهود وَ الَ وَ  .٩بيزىا

 

                                                           

 (ٖٕٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٗٚ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٛٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزظر : ان( ٔ)

 (ٖ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٗٚ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٕ)
 ."التزوج" ب:ُب: (  ٖ)
 (ٖٔ٘/٘، التهذيب )(ٜٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 (ٖٕٙ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٘)
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كر يذ و  .افبلنً  ةَ زوجت فبلن :يقوؿ وكيل الويل أفوكل كل من الزوج والويل جيب  إذاوفيما 
 .(ٔ)نكاحها لو [/بٔٛ]قبلت  :ويقوؿ وكيل الزوج ه،٩بيز 

 .ا لوقبلت نكاحهَ  :فيقوؿ .بابنك فبلنةزوجت  :قاؿ لو الويل بالواليةيقبل البنو  أف أراد لووَ 
ف زاد إف ،لأقٗبهر ا٤بثل ف (ٕ)/و ئى من يكافلَ يذكر الزوج لوكيلو مهرا فيعقد لو عَ  أفيشَبط  الَ وَ 

 ،عن مقدره أووكذا لو نقص وكيل الويل عن مهر ا٤بثل  ،صح ٗبهر ا٤بثل :على مقدره أوعليو 
 .(ٗ)وغّبه األنوار ٤با ُب اخبلفً  (ٖ)ىو ا٤بعتمد ىذا

ة ظاىر  إفرادهى لَ عَ  اـ فداللتوعَ  ألنوت ئ من شِبويكفي زوج ،للوكيل أةيشَبط تعيْب ا٤بر وَ 
 .(ٙ)على فردلو  ةال داللمطلق وَ  ألنو امرأة؛ ال (٘)[ومثلو إحدى ىذه الثبلثة]

ويفرؽ بْب ىذا وقوؿ ا٤بوكل لوكيلو: اشَبي يل من شئت: بأنو ال ضابط لو ٍب، وىنا لو ]
ضابط وىو: الكفاءة. فكاف الغرر فيو أقل، فكاف مرادىم بالكفاءة ىنا من سبق بالزوج 
عرفا، ال الكفاءة ا٤بصطلح عليها اآلتية ٤با يأٌب أهنا إمنا تعتب ُب جانب الرجل حٌب يكافئ 

 .(ٚ)[ف عكسو؛ ألنو ال يعتب باستفراش ناقصة ٖببلفهاُب ا٤برأة دو 

                                                           

 (ٖٙٔ/٘انظر: التهذيب )( ٔ)
 [بٕٔ]ب/ هناية (ٕ)
 (ٖٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٙٚ/ ٚ) الطالبْبروضة  ،(ٜٙ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٖ)
 (ٖ٘ٛ/ٕانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٗ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٖٕٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٖٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
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 ٖٜٔ 

 []تزويج السفيو

 (ٔ)ا٢باجة[و ] اإلشكاؿفيو من  امَ ما مر بتفصيلو وَ فيالنكاح  كحاجة اجملنوف  إىل (لحاجةو  )
ات ارَ مَ أبل بظهور  ،لوامَ  إتبلؼقد يقصد  ألنو ،ذ ال يعتد بوإ ؛بقولو ظهر على السفيو الت

 .(ٖ)دةئابلؼ ٤بالو ببل فَ إت (ٕ)[ينئذح] ألنو ؛بدوهنا الَ عليو وَ  وةالشه

ـ غّبه عن األوَ  ةكما نقلو ابن الرفعو  ممثلو قيِّ ا١بد ٍب السلطاف وَ ب ٍب وىو األ (لي  ج و  زو  )
موره  مقاـ نفسو أقامو ُب التصرؼ ُب ٝبيع أف إذرعي ليو األإشار أ٧بلو كما وَ  .(ٗ)كجوابن  
. (ٙ)بو صرح ٝبع متقدموفوَ  ةدوف الوصي كما صححو ُب الروض (٘)ىل لذلكأوىو 
النص على أنو يزوجو وَ  :ٝبع اؿَ قَ  .(ٚ)االنتصار ٣ببلفوإف أطاؿ ٝبع متأخروف ُب وَ  [/إٔٛ]

 .(ٛ)على وصي فوض إليو التزويج٧بموؿ 

 ،ابلغ رشيدا أـ سفيهً أائر تصرفاتو سواء سَ كَ و ُ وجُ تز ال فإو  و،حجر عليو بسبب سفه (سفيها)
 .ياهنا ُب ا٢بجرقد مر بَ وَ 

                                                           

 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم. ب،"ا١بواب" وما أثبُتو من  أُب: (  ٔ)
 بكتبت كذلك ُب: (  ٕ)
  (ٙٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٙ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب، (ٓٚ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر :( ٖ)
 (٘ٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  انظر :( ٗ)
قامو ُب أف إذرعي ليو األإشار أ٧بلو كما وَ  كج.ـ وابن  غّبه عن األوَ  ةكما نقلو ابن الرفعو  ممثلو قيِّ وَ  قولو: "(  ٘)

 ب." سقط من:  ىل لذلكأموره  مقاـ نفسو وىو أالتصرؼ ُب ٝبيع 
/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٙٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٕٗ/ ٕ) الصبلح ابن فتاوى ،(ٓٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٙ)

ٕٜٚ) 
 (ٕٚٔ/ ٗ) للشافعي األـ" زوجو رشده يبلغ ومل ا٢بلم، بلغ وإذا قاؿ الشافعي: "( ٚ)

 حكم سنذكر ما على نكاحو، ُب إذنو واعتب الوصي، نظر استمر سفيها، الصيب بلغف وإوقاؿ الرافعي ُب الوصايا: "
 واعتبار ا٢باكم، بإذف يزوجو الوصي أف" ا٢بلية" ُب الروياين القاضي وذكر -تعاىل اهلل شاء إف- موضعو ُب السفيو نكاح
 ٖٕٛ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز ".لو معُب ال ا٢باكم إذف
 (ٜٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٙٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر النقل عنهم:( ٛ)
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مل يزوج  فإف تعذر .ىو الذي يزوجو (فقاض)ا١بد من تزوجيو  وأامتنع األب  :أي (فإن أبى)
 .(ٕ)إال فاألصح صحة نكاحووَ  ،إىل خوؼ العنت ىذا إذا مل ينتوِ  :قاؿ ابن الرفعة .(ٔ)نفسو

هبا كما مر ُب اجملنوف َويأٌب ىنا ما مر ٍب ومنو: أنو إذا الندفاع ا٢باجة  (احدةو  )وج إال وال يزَ 
بو صرح األذرعي أيضا واستدؿ لو ٗبا ُب وَ ، (ٖ)مل تعفو الواحدة يزاد عليها ٕبسب ا٢بَاجة

غّبىا  ىنكح أو تسر  (ٗ)[للوطءيبقى فيها موضع ] أف من ٙبتو إذا مرضت ٕبيث الَ  :األـ
 .بل أوىل (ٙ)ا١بذاـا٤برض ٫بو وك. (٘)انتهى

فيو  (ٚ)وإف ترددىو ٧بتمل وَ  ،ا ال يؤمر بفراقها مطلقاظاىر ىذا النص أنو إذا نكح غّبىَ وَ 
مة فيؤمر ألأما ا .بو الزوج ال نظّب لو ىمن غّب سبب تعدّ بعضهم؛ إذ اإلجبار َعَلى الطبلؽ 

 .ا إف رأه مصلحةوليو ببيعهَ 

 ،ليزوجو ٗبهر ا٤بثل فأقلوَ  .مكلف صحيح العبارة ألنو ؛(بإذنو)يزوجو الويل إال  [/بٕٛ]وال 
 (أو أذن لو)زوجو بإذنو كما ذكر عيًنا بل إما جيب أف يزوجو  الَ وَ  .األصح ٗبهر ا٤بثل ٤با يأٌبوَ 

 .الووإمنا حجر عليو ٢بفظ مَ  ،(ٛ)أف يتزوج بنفسو ألنو مكلف صحيح العبارة

                                                           

 أسُب ا٤بطالب، (ٓٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْب ، (ٚ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب، (ٜ٘/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٔ)
ٔٗ٘) 
 (ٛٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةوقريب منو ُب:   (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر النقل عنو :( ٕ)
 (ٕٛ/ٚ، ا٤بهمات )(ٔ٘ٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٕٛٔ/ ٗ) للشافعي األـ انظر :( ٘)
 ُب الطلبة طلبةا١بذاـ: داء يصيب ا١بسد فيفسده، وتتقطع منو االطراؼ، وينتاثر منو اللحم. انظر:  (ٙ)

 ا٤بنّب ا٤بصباح، (ٚٛ/ ٕٔ) العرب لساف، (ٜٖٗ: ص) ا٤بقنع ألفاظ على ا٤بطلع، (ٙٗ: ص) الفقهية االصطبلحات
 (ٜٗ/ ٔ) الكبّب الشرح غريب ُب
 ب "توقف".ُب:  ( ٚ)
 (ٜٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاج ،(ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز ،(ٜ٘/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيط انظر :( ٛ)
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ويوجو . (ٖ)ة احتماؿ ٖببلفووالبن الرفعَ  .(ٕ()ٔ)[ينئذحَ ]ليس لو أف يوكل وَ  كج:قاؿ ابن  
 .(٘()ٗ)لغّبه نقل ذلكَ اشرتو بنفسو فلم ديلك األوؿ بأف الويل إمنا رفع ا٢بجر من مبَ 

يعينهما، أْو يطلق، فإف أو  ،أو ا٤بهر فقط ،ألنو إما أف يعْب لو ا٤برأة فقط :ربعة أحواؿأٍب لو 
 .(ٙ)فبل بد أف يكوف إذنو ُب ذلك عْب لو امرأة أْو مهرا أو مها:

ال شريفة  ،وا٤برأة الئقة بو ،وكذا هبا فيما إذا عينها ،ا بوبو بأف يكوف ا٤بهر الئقً  (بالئق)
ألنو  ؛بل لو مل يعْب لو امرأة مل يصح نكاحو للشريفة ا٤بذكورة .(ٚ)والَ ها مَ مثلِ  ستغرؽ مهرُ ي

 .(ٛ)فيهالو مصلحة  الَ طبلؽ يتقيد ٗبوافقة ا٤بصلحة وَ عند اإل

 .(ٜ)ألنو رفع ا٢بجر بالكلية ؛مل يصح اإلذف :أنكح من شئت ٗبا شئت :فلو قاؿ لو

 ،ألف لفظ الويل يتناو٥با :قاؿ .صح الإينكح الئقة بو ٗبهر ا٤بثل و وقيده اإلسنوي ٗبا إذا مل 
حيمل كبلمهم على ذلك فيصح فيما يصح وَ  ،يصح ا الَ مَ وَ  [/أٖٛ]ا يصح وقد ٝبع بْب مَ 

 .(ٓٔ)انتهى

                                                           

 رمز ٥با ٕبرؼ )ح( كعادة الناسخ ُب كامل ا٤بخطوط. (  ٔ)
 (ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر النقل عنو: ( ٕ)
 (ٛ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  انظر :( ٖ)
ويوجو األوؿ بأف الويل إمنا رفع  .ة احتماؿ ٖببلفووالبن الرفعَ  ينئذ.حَ  ليس لو أف يوكلوَ  كج:قاؿ ابن   قولو: "(  ٗ)

 ب." سقط من:  لغّبه اشرتو بنفسو فلم ديلك نقل ذلكَ ا٢بجر من مبَ 
 (ٕٔٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر :( ٘)
 (ٗٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر :( ٙ)
 (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٚ/ ٚ) روضة الطالبْب انظر :( ٚ)
 (ٕٓٛ/ ٗ) مغِب احملتاج ،(ٛ٘/ ٕٔ) ا٤بطلبهناية  انظر :( ٛ)
 (ٜٛ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٜ)
 (ٚٛ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٓٔ)
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فوجب أف  ،بأف من شأف السفيو عدـ ىدايتو للتصرؼ با٢بظ وا٤بصلحة :طبلقهمإو قد يوجّ وَ 
ا يصح إف اشتمل على مَ ا من أصلو وَ فإذا أتى بو كاف لغوً  ،على ذلك يغر بوال يأٌب الويل ٗبا 

 .اشرتوألنو مل يرفع ا٢بجر إال عن مبَ  ؛واإلذف للسفيو ال يفيده جواز التوكيل ،يصح ا الَ مَ وَ 

من ( و)أي مهر ا٤بثل  (كح باألقل من مهر)فينإذا عْب لو مهرا فقط أو مع تعيْب ا٤برأة وَ 
نكح باألقل من  ،ومل يعْب .أنكح بألف :فإف قاؿ لو. ا تفاوتلو إف كاف بينهم (معين)

 .(ٔ)َولزمو أو أكثر صح با٤بسمى ا ألفٌ مثلهَ  مهرُ وَ  ،فإف نكح باأللفِ  ،مهر مثلهااأللف وَ 

 .(ٕ)دوف غّبىا قاؿ األذرعي: َوىو ظاىر ُب رشيدة رضيت با٤بسمى

 .يأٌبمهر مثلها أقل سقطت الزيادة على مهر أقل ا٤بثل ٤با و أو 

يصح النكاح لكن قاؿ  بلَ فَ  .بطل اإلذف :منو ومهر مثلها أقلُ  أنكح فبلنة بألفٍ  :إف قاؿ لووَ 
قد يفرؽ وَ  .(ٖ)القياس صحتو ٗبهر ا٤بثل كما لو قبل لو الويل بزيادة عليو :ذرعيالزركشي كاأل

 .الشروط الفاسدة [/بٖٛ]بأف عقد النكاح قوي ال يؤثر فيو كثّب من 

 .ٖببلؼ اإلذف ُب ٝبيع ذلك ،ىو مهر ا٤بثلو مردا وَ ل العقد بغّب ماؿ مع أف اَل وَ 

مثلها أكثر منو  مهرُ وَ  إذا نكح بأكثر من ألفٍ  (ٗ)[ينئذحَ ]صح اإلذف وَ  :أو أكثر منو أو مثلو
 .صح بو :أو باأللفِ  .بطل النكاح :أيضا

 .صح النكاح بو :أو ٗبا دونو .سقطت الزيادةوَ  ،صح باأللف :مثلها ألف مهرُ أو بأكثر منو وَ 

                                                           

 (ٜٚ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘ٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز ،(ٛ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٔ)
 (ٕٓٛ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر النقل عنو: ( ٕ)
 (ٜٚ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 ب.كتبت كذلك ُب: (  ٗ)
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أما إذا عْب لو ا٤برأة إما با٠بها أو  .أو مع تعيْب ا٤برأة ،هوحدَ   ا٤بهرَ ا إذا عّْب ىذا حكم مَ 
 يعدؿ إىل غّبىا وإف بَل فَ  :أو من بِب فبلف أو من البلد الفبلنية كفبلنةٍ   ،اقبيلتها أو بلدىَ 

ٖببلؼ نظّبه فيما إذا عْب لو  ،(ٔ)حفإف عدؿ مل يص .نقصت عنها ُب ا٤بهر اعتبارا باإلذف
 .اا يرجع إليو ٖببلفهَ ألف لو مردً وَ  ،ا ال يغتفر فيهاىي متبوعة فاغتفر فيو مَ ألنو تابع وَ  ؛مهرا
 .الزائد لغافما دونو فإف زاد عليو صح النكاح بقدر مهر ا٤بثل وَ  (ٕ)/ينكحها ٗبهر ا٤بثل وَ 

 زائد  لغا ) :اصلو أنوالزيادة على ا٤بعْب ٗبا حَ ط أحكاـ بابض ر علمتَ ا تقرَ مَ  وإذا تأملتَ 
لغوا الزائد على مهر ا٤بثل يف (المهر) :ا٤بعْب ىوا٢باؿ أف األقل من مهر ا٤بثل وَ وَ  :أي (واألقل

 .(ٖ)سفيو [/أٗٛ]من ا٤بعْب ألنو تبع من 

أمهر من ىذا فأمهر  :نو الويل بأف قاؿيصح النكاح بقدر مهر ا٤بثل من ا٤بسمى الذي عيّ وَ 
 .ىذا ىو ا٤بشهور ،دا على مهر ا٤بثلئمنو زا

القياس بطبلف ا٤بسمى ووجوب مهر ا٤بثل أي ُب الذمة  :ُب أصل الروضة قاؿ ابن الصباغوَ 
 .(ٗ)انتهى

اجة إىل حَ  الَ  يعلم أنو :-ا٤بثل ُب الذمة يلـز من بطبلف ا٤بسمى لزـو مهر من أنو-وٗبا تقرر 
وقد يصور ٗبا إذا مل  ،نظر (٘)تصوير ا٣ببلؼ بْب األصحاب وابن الصباغقوؿ السبكي ُب 

                                                           

وذكر ابن كج أيضا تفريعا على اعتبار اإلذف ا٤بطلق وجهْب فيما لو عْب الويل امرأة، فعدؿ السفيو قاؿ الرافعي: " (ٔ)
. ونقل (ٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز .إىل غّبىا، ونكحها ٗبثل مهر ا٤بعينة؛ ألنو ال غرض للويل ُب أعياف األزواج

 .فيها مغاـر ٢بقو إذا ما على ٞبلو وينبغي: الدـ أيب ابنا٣بطيب الشربيِب عن 
 فنكح مهرا عْب لو كما قطعا، الصحة فينبغي ونفقة، مهرا ودوهنا ودينا وٝباال نسبا ا٤بعينة من خّبا كانت لو أما
 (ٜٕٚ/ ٗ) احملتاجمغِب  . انظر:ظاىر وىذاٍب قاؿ:  .اىػ. بدونو
 [إٕٔ]ب/ هناية (ٕ)
 (ٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف (،ٕٙٙ/٘انظر: التهذيب )( ٖ)
 (ٜٙ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٗ)
أبو نصر عبد السيد بن ٧بمد بن عبد الواحد، الفقيو ا٤بعروؼ بابن الصباغ، قاؿ أبو سعد السمعاين:   :ابن الصباغ (٘)
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، فعنده: يرجع إىل مهر ا٤بثل ى زايد من غّب نقد البلدلَ عقد السفيو عَ ينص الويل على ا٤بهر وَ 
 .ى انتهىيصح ُب قدر مهر ا٤بثل ٩با ٠بِّ  :عند غّبهوَ  من نقد البلد،

 ،ا ال رشيدةنكح بنتً أ وأ ،لو نكح لطفل بفوؽ مهر ا٤بثل :م ُب الصداؽ٥بُ قو  يناُب األوؿ اَل وَ 
 ذلك أف عَُب ألف مَ  ؛صح النكاح ٗبهر ا٤بثلفسد ا٤بسمى وَ  :ذف بدونوإا ببل بكرً أو رشيدًة 

 .الفٚب اَل صح النكاح ٗبهر ا٤بثل منو وَ ٦بموع ا٤بسمى فسد وَ 

ّب وقد وقع على خبلؼ اإلذف الشرعي من لكن قوؿ الغزايل: إف تصرؼ الويل ٍَبَ عن الغ]
ويُردي:  .(ٔ)أصلو، وإمنا اقَبف بو مانع وىو الزيادة والنقص، فكاف إذا زاد عليو بطلت الزيادة

ٗبنِع أف تصرؼ الويل وقع على خبلؼ اإلذف الشرعي من أصلو وإمنا اقَبف بو مانٌع وىو 
أصل التسمية حٌب يصح بقدر مهر  الزيادة والنقص، فكاف القياس بطبلف ذلك ا٤بانع، وبقاء

 (ٕ)[ا٤بثل من ا٤بسمى

وإمنا لزمت ذمة العبد  .(ٖ) يطالب هبا بعد فك ا٢بجربَل لـز ذمتو فَ ت بَل حيث لغت الزيادة فَ وَ 
 [/بٗٛ]ذمة العبد وَ  ،قد أذفللسيد وَ  ألف ا٢بق ٍبَ  ؛ادز ف اقدرً  (ٗ)[]سيُدهلو َْب فيما لو ع
 .(٘)الآموذمتو غّب قابلة لذلك فسقطت عنو الزيادة حاال وَ ىنا للسفيو وَ  ،تزاـلقابلة لبل

                                                                                                                                                                      

الشامل، والكامل. توُب: سنة سبع وسبعْب وأربع مائة.  كاف أبو نصر يضاىي أبا إسحاؽ الشّبازي، لو مصنفات منها:
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ٕٕٔ/٘(، طبقات الشافعية الكبى) ٗٙٗ/ٛٔانظر: سّب أعبلـ النببلء)

(ٔ/ٕ٘ٔ .) 

 (ٜٙ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٕٔٛ/ ٗ) مغِب احملتاج(، ٛٛ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٔٓٔ/ ٚ) الطالبْبروضة ، (ٕٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز ،(ٔٚ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر : ( ٘)

ٔٗٙ) 
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 ،زاد عليو سواء وصلت الزيادة إىل قدر مهر ا٤بثل أـ الوَ  ،يكن األقل ا٤بهر ا٤بعْب (وإال)
ُب الرد إىل وَ  ،فيها (ٔ)[]مل يأذفالويل  ألف ؛ الزيادةلو اَل ىو الذي يلغو من أصْ  (فالعقد)

نكح فبلنة بألف أ :قد مر فيما لو قاؿ لووَ  .(ٖ)ألنو دوف مهر مثلها (ٕ)رأة[با٤ب] اضرارً إا٤بعْب 
 .بأف كبلـ ا٤بصنف يفيده ٝبيعو ، يغب عنك ٦بيئو ىنابَل فَ  ،تفصيل

 شريفة كما اَل -ينكح ٗبهر ا٤بثل فأقل من تليق بو وَ  .ر لو مهرا صح قدَ اَل وَ  ، امرأةعْبلو مل يوَ 
 .لغت الزيادةٗبهر ا٤بثل من ا٤بسى وَ النكاح صح  :فإف نكح بأكثر منو -مر

إذ ال ينفذ  ؛ألنو أصلح لو ؛أمة -كثّب الطبلؽ:أي - (اق  مطال)الويل سفيها  (ىر  وس  )
 .(ٗ)أبدلت :فإف تـب منها .اعتاقو

 وإكثارالصواب حذؼ الباء  :ولقوؿ النووي ى.بسرّ  :عنو ءاستغنا (٘)بأمة كأصلو :مل يقلوَ 
إذ ال يشَبط تعدد  ،(ٙ)أف يطلق ثبلث مرات ولو من زوجة واحدة على األوجو :الطبلؽ ىو

 .الزوجة كما أفهمو كبلـ الروياين

 .(ٛ)إما ضعيف أو مؤوؿ :ا٤بقتضي لتعددىا (ٚ)جينيوكبلـ القاضي والبند

 

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم. ب"ا٤بهر" وما أثبُتو من:  أ:ُب: (  ٕ)
 (ٗٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٚ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٕٔٛ/ ٗ) مغِب احملتاج ،(٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب ، (ٜٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٗ)
 ( وعبارتو: "وإف كاف مطبلقا سري بأمة".ٖٛ٘انظر: ا٢باوي الصغّب )( ٘)
 (ٕٔٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
. توُب: ا٤بعتمدف: تلميذ أيب إسحاؽ الشّبازي. صن ٧بمد بن ىبة اهلل بن ثابت أبو نصر البندنيجي، :لبندينجيا (ٚ)

(، طبقات ٕٚٓ/ٗ(، طبقات الشافعية الكبى) ٜٙٔ/ٜٔسنة ٟبس وتسعْب وأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)
 (. ٕٕٚ/ٔالشافعية البن قاضي شهبة )

 (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنهما: ( ٛ)
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 .ثبلث :(ٔ)ت الكثرةاوأقل مر 

سنوي جواز ٕبث اإل . لكن(ٕ)ابتداءً  وييسرّ  أنو اَل  :كبلـ ا٤بصنف وغّبه [/أ٘ٛ]وظاىر 
قد يقاؿ إذا طلب التزويج ٖبصوصو وَ  :قاؿ ،يتعْب ما فيو ا٤بصلحةعفاؼ وَ األمرين كما ُب اإل

 .(ٖ)تعْب انتهى

 ؛ف كاف التسري أقل مؤنةإو  ف يزوجو ابتداءً أاقتضاه كبلمهم من أف للويل  االذي يتجو مَ وَ 
ا طلبو السفيو غّب ذَ إوأنو جيب عليو ذلك ، التسريب وألف أقل التحصْب بالتزويج أبلغ من

 .ا٤بطبلؽ ٖبصوصو

 (شيدةبوطئو ر  )ا عليو أيضً  ( مهرال  و  ) ،فاسد للشبهة فبل حد على السفيو بوطئو ُب نكاحٍ 
فصار   على بضعها توألهنا سلط ؛إف انفك عنو ا٢بجرلو من وليو وَ  (ذنإنكحها بال ) ة٨بتار 

 .(ٗ)ال ضماف عليو تلفوأكما لو اشَبى شيئا و 

ما ُب الباطن أ ،(٘)وىذا ُب الظاىر ،ذهناإوال يضر جهلها ٕبالو لتمكينها نفسها مع تقدـ 
 .(ٙ)فلها عليو مهر ا٤بثل كما ُب األـ

كما صرح بو ا٤باوردي ُب  (ٚ)لزمو مهر ا٤بثل ظاىرًا أيًضا[]: وكذا لو كانت نائمة أو مكرىة
 .(ٛ)ا٤بكرىة

                                                           

 ."مراتب الكثّب" بُب:  (  ٔ)
 (ٚٗ/ٖانظر: اخبلص الناوي )( ٕ)
 (ٜٛ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٖ)
 (ٜٜ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٗٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف انظر:( ٗ)
 (ٕٚ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٘)
 (ٕٔٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 (ٓٚٗ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٛ)
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ُب كما  ا٤بثل احملجور عليها بسفو وصىب أو جنوف فلها مهر :رشيدة :وخرج بقولو من زيادتو
 .طاوعتعلمت الفساد وَ  [/ب٘ٛ] وإف نازع األذرعي فيما إذا .(ٔ)فتاوى النووي ُب األوىل

 اآلخراف.ومثلها 

 ْبالتمكذف وَ أهنا مل تإف ،ال تقصّب من قبلها باإلجبار؛ إذ ةا٤بزوج :سنوي هبن٢بق اإلأو 
ف ال استثناء كسائر أالقياس  :فقااَل  (ٖ)وخالف ُب ذلك الزركشي كالبلقيِب .(ٕ)واجب عليها

 .(ٗ)مل يلزمو شيء انتهى :يدي فقطعها اقطع آلخر:و٥بذا لو قاؿ سفيو  ،تبلفات البدنيةاإل

ذف السفيو ُب قطع إتبلؼ بدين فهو نظّب إفإنو  ،وقد يقاؿ ما ذكراه ظاىر ُب أرش البكارة
 ،مل يكن فيو اتبلؼ فإبل للبضع وَ  بدينتبلؼ و إلبالشارع مل يوجٖببلؼ ا٤بهر فإف  ،يده

 .فاندفع التنظّب الذي ذكراه

 ثلثو( وىي)ٍب مات  (هاحنك)عتقها وأ (٘)/مرض ا٤بوت  (مريض   ة  لمعتق)ا مهر أيضً  (الو  )
بعتق ٝبيعها فّبؽ بعضَها َفبَل يصح  يفي الثلث بَل كة فَ َب نقص الا يُ ذا لو ثبت لكاف دينً إ

 .(ٙ)يستحيل ثبوتو ا ىو كذلكمَ ثبوتو يؤدي إىل عدمو وَ ف ،مهرالنكاح َفبَل يثبت 

رؽ بعضها  افَ ف عتقت عنو استمر عتقها وإال بَ إف ،ا٤بهر تف دخل هبا استحقإ (ٚ)نعم
 ا عتق فقط.أخذ من ا٤بهر بقدر مَ تف .افساد النكاح أيضً وَ 

                                                           

 (ٔٔٔ: ص) النووي فتاوىانظر: ( ٔ)
 ،(٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: النقل عنو من تنقيحو: ( ٕ)
 (ٚٗ/ٖانظر: تدريب ا٤ببتدي وهتذيب ا٤بنتهي )( ٖ)
 (ٕٔٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (٘ٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٗ)
 [بٕٕ]ب/ هناية (٘)
 (ٜٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 ب" سقط من: نعميستحيل ثبوتو  ا ىو كذلكمَ ثبوتو يؤدي إىل عدمو وَ قولو: "ف (ٚ)



 تزويج اؾسفيه                                                                                                               اؾـؽاح ؽتاب 

 
 ٖٕٛ 

ولو أعتق مريٌ  من ال ديلك غّبىا وتزوجها وأجازت الورثُة العتَق استمر قاؿ ُب البياف: ]
 .(ٕ()ٔ)[النكاُح وال مهر

 .أنو ال جيب ُب نكاحو مهرٌ  :من خصائصو ف ومر أ 

 .ذا اعتقدا عدمو ٍب أسلماإ ةنكاح ا٤بشرؾ أنو ال مهر ٤بفوض [/أٙٛ] ُب ويأٌب

ذ ؛ إغّبهذرعي وَ كما ذكره األ  ،وا٤بكاتب كتابة صحيحة غّب ا٤ببع ِ  (هُ كمزوج عبد  )ىذا وَ 
 .جنيب ُب ا٤بعاملة فكذا ُب ا٤بهرالثاين مع سيده كاألوَ  ،وؿ أجنيب بالنسبة لبعضو ا٢براأل
 .(ٖ)ف أتلف لو مااًل إذ ال يثبت للسيد على قنو ماؿ وَ إنو ال مهر على العبد أف (ومت  أب)

 .وجووىو األ ،بًل أف ا٤بهر ىنا مل جيب أصْ  :وقضية كبلمو

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٕٛٔ/ ٛ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف انظر :( ٕ)
 (ٖٕٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْب ، (ٕٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
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 []الكفاءة في النكاح

٤با  (ٔ)بريرةوأصل ذلك حديث  ،ار والضرارالنكاح لدفع العَ اعلم أف الكفاءة تعتب ُب وَ 
ا٥با وكالرؽ بقية خصَ  .بناء على الراجح أنو كاف عبدا ؛مل يكن كفئا (ٖ)فإف زوجها (ٕ)تّب خ
ار أو أشد أو ما ضرره كضرر العَ  ،ر للمرأة وأوليائها ُب كل ذلكاتية ٔبامع ٢بوؽ العَ اآل
النسب ة وَ يىي ُب السبلمة من العيوب ا٤بثبتة للخيار وُب ا٢بر وَ  .خبللو ٗبقصود النكاحإل

  .(ٗ)ا٢برفة ال ُب غّبىابلح وَ الصَ والدين وَ 

ف فقد ٫بو أل .بلدية غّبٌ وشابة وَ  (٘)طويلةا٤بة وَ عَ وَ  (موسرةجميلة و   يكافئ)ن ٍب م (و  )
 .(ٙ)رئوال يفتخر بو ذوو ا٤بروءات والبصا ،حئف ا٤باؿ غاد وراوأل ،ار بوا١بماؿ ال عَ 

 

                                                           

، كانت موالة لبع  بِب ىبلؿ فكاتبوىا، ٍب باعوىا من رضي اهلل عنهما موالة عائشة بنت أيب بكر الصديقبريرة:  (ٔ)
(، أسد الغابة ُب  ٜ٘ٚٔ/ٗعائشة، وجاء ا٢بديث ُب شأهنا بأف الوالء ٤بن أعتق. االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (ٓ٘/ٛ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٖٚ/ٚ) معرفة الصحابة
برقم  -بريرة زوج ُب وسلم عليو اهلل صلى النيب شفاعة باب- الطبلؽ كتاب (ٛٗ/ ٚ) جاء ُب صحيح البخاري( ٕ)

عن ابن عباس، أف زوج بريرة كاف عبدا يقاؿ لو مغيث، كأين أنظر إليو يطوؼ خلفها يبكي ودموعو تسيل   ٖٕٛ٘
فقاؿ النيب « يا عباس، أال تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغ  بريرة مغيثا»لعباس:  على ٢بيتو، فقاؿ النيب 

« :وُب صحيح مسلمقالت: ال حاجة يل فيو« إمنا أنا أشفع»قالت: يا رسوؿ اهلل تأمرين؟ قاؿ: « لو راجعتو ، . 
 «ف زوج بريرة عبداكا»عن عروة، عن عائشة، قالت: عن  -أعتق ٤بن الوالء إمنا باب-العتق  كتاب (ٗٗٔٔ/ ٕ)

 ٗٓ٘ٔبرقم 
(، ٖٗٗٔ/ٗمغيث زوج بريرة،كاف عبدا لبع  بِب مطيع، وأعتقت بريرة ٙبتو، االستيعاب ُب معرفة األصحاب ) (ٖ)

 ( ٗ٘ٔ/ٙ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٕ٘ٗ/٘) أسد الغابة ُب معرفة الصحابة
 .(ٔٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٗ)
 "ومعسرة"  بُب: (  ٘)
 (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٖ٘ٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٙ)
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وصوبو  .(ٔ)عا٤بةً  وال جاىلٌ  ،ىـر شابةً  شيخٌ  [/بٙٛئ ]ال يكاف :اين فقاؿوشذ الرويَ 
باء يورث يفرؽ بأنو ُب األأف ال إ ،يها أوىلفف آبائهاُب ( ٕ)[العلمويؤيده اعتبارىم ] .األذرعي

 .(ٗ)فيهم دوهنا ةشريف (ٖ)حرفة كذلل دَ بو فعُ  تفخرا ُب النسب أكثر ٩با لو اتصف

وألف الناس يفتخروف  ،رؼ العرب على غّبىملشَ  ؛ا من العجمغّبىَ  (عربية) ئيكاف( ال)و 
 .(٘)ًب افتخارأنساهبم أب

رواه الشافعي  (ٙ)«قدموا قريشا وال تقدموىا» :٣بب ؛غّبىا من بقية العرب (قرشية)ال ( و)
إف » :٣بب مسلم ؛(ٚ)غّبىا من بقية قريش (ىاشمية ومطلبية)ال ( و. )ارضي هلل عنو ببلغً 

اشم من قريش واصطفى بِب ىَ  ،اصطفى قريشا من كنانةاهلل اصطفى كنانة من ولد ا٠باعيل وَ 
أكفاء ٣بب البخاري: اشم وا٤بطلب فهم كبلمو أف بِب ىَ أو  .(ٛ)«اشمبِب ىَ  واصطفاين من

 .(ٜ)«احدشيء وَ ٫بن َوبنو ا٤بطلب »

                                                           

 ( ٚٓٔ،ٗٓٔ/ٜانظر: ٕبر ا٤بذىب )( ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
 "فقالوا يعصب بو لذلك حريتو شريفة". ب:ُب: (  ٖ)
 (ٕٙٚ/ ٗ) مغِب احملتاج انظر :( ٗ)
 (ٓٛ/ ٚ) روضة الطالبْب ، (ٗٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٘)
قدموا قريشا وال »عن ابن شهاب، أنو بلغو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  (ٕٛٚ: ص) الشافعي مسند (ٙ)

 موصوال، وروي مرسل، ىذا وقاؿ: " (ٕٚٔ/ ٖ) ، والبيقي ُب السنن الكبى«تقدموىا، وتعلموا منها وال تعلموىا
 درجة يبلغ ال جيدا مرسبل كاف وإف ا٢بديث وىذاا٤بلقن عن ابن الصبلح أنو قاؿ: "".  نقل ابن بالقوي وليس
 بسند مرسبلً  ٦بيئو فإف،  تعاىل اهلل شاء إف صحيح الطرؽ هبذه فهوقاؿ األلباين: " (ٙٙٗ/ ٗ) ا٤بنّب البدر ".الصحيح
 (ٜٕٚ/ ٕ) السبيل منار أحاديث ٚبريج ُب الغليل إرواء ".اتفاقا صحتو يقتضى أخرى طرؽ من اتصالو عم صحيح
روضة ، (ٗٚ٘/ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٜ٘ٔ: ص) الشافعي الفقو ُب التنبية ،(ٕٓٔ/ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر:( ٚ)

 (ٓٛ/ ٚ) الطالبْب
 .ٕٕٙٚبرقم  -وسلم عليو اهلل صلى النيب نسب فضل باب- الفضائل كتاب (ٕٛٚٔ/ ٗ)أخرجو مسلم ( ٛ)
 بع  يعطي وأنو» لئلماـ ا٣بمس أف على الدليل ومن: باب- ا٣بمس فرض كتاب (ٜٔ/ ٗ)أخرجو البخاري ( ٜ)

 .ٖٓٗٔبرقم  -«بع  دوف قرابتو
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تت منو ببنت فهي ٩بلوكة ٤بالك أَ ف مةً أ مطليبٌ  وأ امشيٌ و٧بل ما ذكر ُب ا٢برة فلو نكح ىَ 
 .(ٔ)٥با ءكفاأف موايل كل قبيلة ليسوا أو  .رَ النسب كما مَ  ءِ دينوَ  فلو تزوجيها من رقيقٍ  ،مهاأ

 [/أٚٛ]نو قضية إ :ا جرى عليو النووي وقاؿىو مَ وَ  ،وأف بقية العرب بعضهم أكفاء بع 
 .(ٖ)وىو ا٤بعتمد .(ٕ)كبلـ األكثرين

تقدًن  (ٗ)فاستحبوا ،بأف التقدًن ٍب ال بد منو :يفرؽ بينو وبْب ما مر ُب قسم الفيء والغنيمةوَ 
 عار اَل وَ  ،ار بفقدها٤بلحظ ىنا ليس ذلك بل ما يلحق العَ وَ  .من لو نوع شرؼ بالقرب منو 

 .(٘)ما من العرب غّب قريشهنحيث استويا ُب كو 

ال جيمعهم شرؼ  (ٙ)ؼبَل تخاإل بأهنم مع :ا ىنا واعتبار النسب ُب العجمويفرؽ أيضا بْب مَ 
 مرجح نو اَل أل ى؛علأمن قبيلة  ةالزوج سبب ذلك عند كوفبفلحق العار  ،يستووف فيو
 .ال ذلكإ (ٚ)[]حينئذ

م ال عجم جىم الع وىؤالء ،(ٛ)وبنو اسرائيل على القبط ،بطقلت الفرس على الضِّ من ٍب فُ وَ 
نوا ديارىم طف كثّبا من العرب بل من الصحابة رضي اهلل عنهم استو إف ،الداراف وَ اللسَ 

 ،ىو كوف الكل من العربؼ شرؼ يستووف فيو وَ ختبَل أما ىنا فقد ٝبعهم مع اإلوَ  ،وعكسو
 .صلي وعدـ مرجح فيوُب الشرؼ األ اءو تنظرا لبلس ؛فلم يلحق عار عند التفاوت

                                                           

 (ٕ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية  ،(ٕٓٓ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٔٛ/ ٚ) روضة الطالبْب انظر :( ٔ)
 (ٔٛ/ ٚ) روضة الطالبْب انظر :( ٕ)
 (ٔٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  ،(ٕٓٓ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف انظر :( ٖ)
 "فاستخّب"  بُب: (  ٗ)
 (ٕٗٔ/ ٗ) الغرر البهية ( ٕٚ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٘)
 االختبلؼ" ب "ُب: (  ٙ)
 ب.كتبت كذلك ُب: (  ٚ)
 (ٖٚٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٗٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر :( ٛ)
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منا اختصت قريش بفضائل إ :نا نقوؿال يقاؿ قضية ىذا استواء قريش مع غّبىا من العرب أل
٢بق العار لتلك ها مسوغ وَ وكاف لتقددي ،ى بقية العربلَ ـ ٛبيزت هبا عَ سبَل ُب ا١باىلية واإل

 .ذلك فيهم جدٖببلؼ بقية العرب مل يو  [/بٚٛ، ]اا٤بزايَ 

على  ٍبَ  ربأف ا٤بدا ؛ا ىنا حيث سووا بْب قريش ٍب ال ىنامَ امة العظمى وَ ويفرؽ أيضا بْب اإلمَ 
ىو موجود ُب وَ  ، (ٕ)اـ على غّبه من حيث كونو من قبيلتومَ يتميز بو اإل (ٔ)وجود شرؼ

 .غّبمهاا٤بطلب وَ اشم وَ د بْب بِب ىَ جو وىو مو  ،ارىنا على ٢بوؽ العَ وَ  ،بطوف قريشائر سَ 

مل يفاضلوا بْب ففاضلوا بْب بقية العرب وَ  ،ة العربقيٍب ب ،بعد قريش كنانة من ٍب اعتبوا ٍبَ وَ 
فاندفع ٗبا  ،وىنا على العار ،ا٤بدار على القربا ذإ ؛٤با علمت من اختبلؼ ا٤بدركْب ،قريش
ف اعتمده شيخنا إاالعَباض على النووي و  نم ناَ غّبه ىُ وَ  (ٖ)لبلسنويما  -ف تأملتوإ-قررتو 

 .بع  ما مر وا خيالفخذ منو ترجيح مَ أوَ  ،(ٗ)ُب شرح البهجة

  مناَل وَ  ،(٘)كما اعتمده ُب الكفاية  ا١بزءصلية أو عتيقة سواء حرة الكل أو أ (حرة)ال ( و)
بأف ال يكوف مثلها ُب ذلك ألهنا  .منهم غّبىا (ٙ)/ىا أو األقرب إليها ءاآبمل ديسها الرؽ أو 

 .(ٚ)ال نفقة ا٤بعسرينإبالرقيق ُب كونو ال ينفق عليها  رضر ت بو وتّبتع

                                                           

 .مفرؽ" ب: ُب: (  ٔ)
 "نسلو"  ب:ُب: (  ٕ)
 (ٖٚ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٖ)
 (ٕٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (٘ٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية  انظر :( ٘)
 [أٖٕ]ب/ هناية (ٙ)
 (٘ٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٗٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٗٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٚ)
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        ے ے چ :قاؿ تعاىل [/أٛٛ. ]ف كانت سنيةإمبتدع ا من فاسق وَ غّبىَ  (عفيفة) اَل ( و  )

 كفًئاأف من مل يشتهر بالصبلح   :فهم كبلموأو  .(ٔ) چ ﮶ ﮵  ﮴﮳       ﮲    ۓ ۓ
 .باءالصبلح ُب اآل وسيأٌب أنو تعتب شهرة .(ٕ)اكتفاء ٗبطلق الصبلح ؛للمشهورة بو

ف اختلف إوَ  .(ٖ)غّبهوَ  اإلسنويف استوى فسقهما كما ٕبثو إلكن  ،للفاسقةٍ  ءكف  الفاسقُ وَ 
ا٤براد  (ٗ)".فلو زاد أحدمها" :قوؿ الشارح عن ا٤بهماتوَ  .ا ٥باؤً نوعو أو زاد فسقو مل يكن كف

 .ذ زيادة فسقها ال أثر لوإ ؛الزوج :منو

لزيادة  رال أث اا للمشهورة بالعدالة أنو ال أثر لزيادة الفسق كمؤ قياس كوف ا٤بستور كف :قولووَ 
 ،ف زيادة فسقو يقتضي ٢بوؽ عار هباإبوضوح الفرؽ بْب الصورتْب ف :يرد .(٘)حبَل الصَ 

 .(ٙ)الرشيدة ئوجو أف احملجور عليو بسفو ال يكافواأل .ة صبلحها عليوادَ ٖببلؼ زيَ 

طاط ٫با دلت مبلبستو على امَ  :-با٤بد وا٥بمز-ىي وَ  (ة  ئدني من حرف   سليمة  )ال ( و)
 بنتَ  وراعٍ  حارسٍ وَ  ٞباـٍ  مِ قيِّ وَ  وحجاـٍ  ٫بو كناسٍ  ئفبل يكاف .(ٚ)تعّب بو ألهنا ؛غّبىا ةءا٤برو 
لقولو وَ  ،(ٛ)للعرؼ انظر  ؛املٍ عَ وَ  قاضٍ  بنتَ   ٧بَبؼٌ اَل وَ  ،وتاجر بزازٍ  بنتَ  وال ا٣بياطُ  ،خياطٍ 

                                                           

 ٛٔالسجدة: سورة ( ٔ)
 (ٔٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز ، (ٕٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر:( ٕ)
 (ٖٚ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٖ)
 /ب[ ٖ٘ٔانظر: شرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، لوح ]( ٗ)
 انظر: شرح ا١بوجري ا٤بصدر السابق( ٘)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 (ٕ٘ٚ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٗ٘ٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر :( ٚ)
 (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٛ)
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 فبع ٌ  .سببو [/بٛٛ]ُب  :أي .(ٔ)چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى چ :تعاىل
 .بدوهنما وبع ٌ  مشقةٍ يصل إليو بذؿ وَ 

نبياء صلوات بأف األ :اعَبضوَ  .(ٕ)جوا عليور ا دة ىو مَ ئنيدجعل الراعي من ذوي ا٢برؼ الوَ ]
ىل ا٢باضرة دوف ا ذكروه كاف بالنسبة ألنو لو سلم مَ أبوَ  ،اهلل وسبلمو عليهم فعلوا ذلك

ف الكبلـ فيمن اٚبذ الرعي حرفة أب :وؿوجياب عن األ .اهنم ال يعدونو نقصً أل ؛البادية
غراض مو عليهم مل يتخذوه لذلك بل ألبَل سَ نبياء صلوات اهلل وَ األوَ  ،فحسب يكتسب هبا
 (ٖ)[اٌب قريبً أوعن الثاين ٗبا ي ،تباعهم ٗبا يصلحهمأمور أاية ى رعَ لَ التدريب بو عَ  :أخر أجلها

 ىَل أو ف الزراعة ُب بع  الببلد إوالصنايع فُب ا٢برؼ  ىاعتر  دةف العاأ :وُب الروضة عن ا٢بلية
نقلو ذرعي وَ واستحسنو األ ،(٘)وُب البحر ٫بوه .(ٗ)ُب بعضها بالعكس انتهىمن التجارة وَ 

 .(ٙ)جـز ا٤باورديعن 

 .ادهتم تعتب عَ ة الٍب نصوا عليها اَل ئىل بلد لو اعتادوا تفضيل بع  ا٢برؼ الدنيأف أوالظاىر 
 واألدىن: الدينءأو  (ٚ)[واألشرؼ] ة أو ُب الشريفءالدنا وأذا شك ُب الشرؼ إ :نوارُب األوَ 

ل ضضا تفصيل حسن ُب ا٢برؼ وتعدادىا والتفاأيفيو وَ  .(ٛ)ادة البلد انتهىىل عَ إفا٤برجع 
 .بينها

                                                           

 ٔٚالنحل: سورة ( ٔ)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
 وذكر ُب موضع آخر ُب نفس اللوح ُب أسفلو، قبل قولو: )وال يكافئ معيبة...(. ب،سقط من ىذه ا٤بوضع ُب: (  ٖ)
 (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبْب  انظر:( ٗ)
 (ٖٓٔ/ٜانظر: ٕبر ا٤بذىب )( ٘)
 (٘ٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٙ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٚ)
 (ٜٖٛ/ٕانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٛ)
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ا١بذاـ ىو ا١بنوف وَ كبل من الزوجْب وَ ( م  عيب نكاح ع) سليمة من ئيكاف [/أٜٛ]ال ( و)
 .(ٕ)من بو ذلك ةف النفس تعاؼ صحبأل ؛٩بن بو عيب منها( غير   (ٔ) ) والبص

 .(ٖ)ىل ا٤برأةإة أسند عدـ ا٤بكافألو حيث صْ أارة وسلمت عبارتو من قلب وقع ُب عبَ 

 (ٗ)[نقللكن ] .القطع وتشوه الصورةه ولو منفرا كالعمى وَ غّبُ  :خرج بقولو عيب نكاحوَ 
 .(ٙ)(٘)مريياختاره الصصحاب وَ وبو قاؿ بع  األ .ةءنع الكفادينو أ :الشيخاف عن الروياين

 .(ٚ)ا٤بذىب خبلفو افَ ف كَ إو  ،ىو ظاىر ا٤بعُبوَ 

 (ٛ)ىو ا١ببا٣باص بالرجل وَ  :-ُب النسخة الٍب شرح عليها ا٤بصنف-عم  :بقولو من زيادتووَ 
 .(ٜ)والعنة

 .عنة وعيب نكاح اَل  :وُب نسخة

                                                           

 .ال عنةٍ زيادة:  بُب: (  ٔ)
 (ٓٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٚٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٕ)
 ( وعبارتو "والسليمة من عيب يثبت ا٣بيار".ٜٖ٘انظر: ا٢باوي الصغّب: )( ٖ)
 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب.(  ٗ)
، تفقو: بأيب حامد ا٤بروروذي ، وبأيب الفياض. قاؿ الشيخ أبو القاسم عبد الواحد بن ا٢بسْب الصيمري :مرييالص (٘)

أبو إسحاؽ: ارٙبل الناس إليو من الببلد وكاف حافظا للمذىب حسن التصانيف، لو مصنفات منها: )اإليضاح ُب 
(، طبقات  ٗٔ/ٚٔا٤بذىب(، و)القياس والعلل(. توُب: بعد سنة ست وٜبانْب وثبلٜبائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء)

 ( ٗٛٔ/ٔ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٜٖٖ/ٖشافعية الكبى)ال
 (ٓٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٗٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٘ٓٔ/ٜانظر: ٕبر ا٤بذىب )( ٙ)
 (ٖٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٚ)
 القاموس، (ٜٕٗ/ ٔ) العرب لساف. انظر: وخصياه ذكره استؤصل قد الذي ا٣بصي: واجملبوبا١بب: القطع، ( ٛ)

 (ٚ٘: ص) الفقهي القاموس، (٘ٙ: ص) احمليط
 الفقهية االصطبلحات ُب الطلبة طلبة وىي عجز يصيب الرجل فبل يقدر على ا١بماع. انظر: .العنْب صفةالعنة: ( ٜ)
 (ٖٕٙ: ص) الفقهي القاموس، (ٖٚٛ: ص) ا٤بقنع ألفاظ على ا٤بطلع، (ٚٗ: ص)
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 يعنذ إ تحقق[ال ت] هناأل سنوي والبغويَ كاإل،  تبع (ٔ)العنة اءواستثن .ثرؤ أف ا١بب ي :قضيتهاوَ 
 :وقضية كبلـ الشيخْب .(ٕ)ليهاإ نظر بَل فَ  ،خرآُب نكاح دوف وَ  ،خرىأ فعن امرأة دو 
التسوية بينها وبْب  :امد وغّبهوُب تعليق الشيخ أيب حَ  : عنو ذلك قاالهنما ٤با نقبَل إف .تضعيفو
 تتوقف اَل حكاـ تبُب على الظاىر وَ ف األأب :وووجِّ  .(ٖ)طبلؽ ا١بمهور يوافقو انتهىإو  ،غّبىا

 .(ٗ)على التحقق وىو متجو

 .خرىوكذا استثُب ا١بب ُب النسخة األ ،٥با ضعيف [/بٜٛ] ا٤بصنف اءفاستثن

بأف تطلب التزويج  ،اءألوليَ ة الٍب ىي حق ا٤برأة واءوإف أمكن ٞبل كبلمو فيهما على الكفا
وإال  ،جيب ا٤بمتنعأفإف كاف غّب جب أو عنة  (٘)لعيب فيو[بعضهم ]أو من معْب فيمتنعوا 

ا ٩بن  يصح تزوجيهَ بَل فَ  :ذفأما لو كانت ٦ببة أو أطلقت اإل . حق ٥بم ُب ذلكإذ اَل  ت؛أجيب
 .(ٙ)ةلو جبا أو عنبو عيب وَ 

ا يأٌب من دينع صحة النكاح مشكل على مَ  ىاوجودا تقرر ُب ىذه العيوب من أف ٍب مَ 
 .سيأٌب لذلك مزيدوَ  ،عن صحة النكاح عفر ىو التخيّب هبا الذي 

  (ال  و  ) :و على ذلك من زيادتو بقولونبا٤بعيب  ئهالو أف ا٤بعيبة يكافطبلؽ أصْ إا أوىم و٤ب

 

                                                           

 القبلقة".ُب: ب: زيادة: "مع ما فيو من (  ٔ)
 (ٔٚ/ٚ(، ا٤بهمات )ٜٖٛ/٘انظر: التهذيب )(  ٕ)
 (ٓٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٖٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٗ)
 ُب: أ: "أو العنت فيو". وما أثبُتو من: ب، لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم.(  ٘)
 (ٜٖٔ/ ٖ) ا٤بطالبأسُب (، ٔٚ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٙ)
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 (ٔ)ءكرتقا  ،ُب العيب أـ اختلفا استويا بو سواء (معيب)بعيب نكاح  (معيبة)يكافئ 
 .(ٕ)يعاؼ من نفسو اؼ من غّبه ما الساف يعَ نَ هبا أكثر وأفحش ألف اإلَما أـ كاف  .و٦ببوب

 ،(ٗ)غّبهنوار وَ كما ُب األ والد بناتو أُب النسب باألب إال ُب  (ٖ) االنتسابف أواعلم 
وأوالد  (٘)/ ،أف أوالد بناتو ينسبوف إليو ائصو صَ أف من خَ  :أخذا من قوؿ الرافعي وغّبه

 .(ٙ)وغّبىا [/أٜٓ]  ينسبوف إليو ُب الكفاءةبنات غّبه اَل 

 ،ةأمها عجميِّ ال يكافئ من أبوىا عريب وَ  مو عربيةٌ أوَ  بوه عجميي أفمن  .ـ ولو رقيقة أثر لؤلبَل فَ 
 .(ٚ)ا حرةمن أمو رقيقة كفؤ ٤بن أمهَ وَ 

ال يكافئوف من  ا٤بطلب الذين ال ينسبوف إليو أف بِب ىاشم وَ  :ا٤بذكور االستثناءقضية وَ 
 .كفاءأاشم وا٤بطلب بنو ىَ  :فليقيد بو عمـو قو٥بم ،فٌب بو بع  ا٤بتأخرينأكما   ،ينسب إليو

ا ٤بن ٥با أب أو أكثر ُب ؤً فمن أسلم بنفسو ليس كف ،ـبَل سْ ا كا٤بنكوحة ُب اإلأيضً  بُ ويعتب األ
 .الرؽ كما مرو وُب ا٢برية  .(ٛ)ثبلثة أباء ا٥بمن  ئال يكاف وبواف فيأمن لو وَ  ،ـبَل سْ اإل

 

                                                           

 الفقهية االصطبلحات ُب الطلبة طلبة، أو ضيقة الفرج . انظر: انسداد الرحم بعظم و٫بوه :بفتح التاء ىو :لرتقا (ٔ)
 (ٙٛٛ: ص) احمليط القاموس، (ٗٔٔ/ ٓٔ) العرب لساف، (ٖٜٖ: ص) ا٤بقنع ألفاظ على ا٤بطلع، (ٙٗ: ص)
 (ٖٕٚ/ ٗ) احملتاجمغِب ، (ٕ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٕ)
 ُب: ب "االعتبار" .(  ٖ)
 (.ٖٛٛ/ٕانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٗ)
 ب[ٖٕهناية ]ب/ (٘)
 (ٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٔٙٗ/ ٚ) الوجيز شرح العزيزانظر: انظر: ( ٙ)
 (ٔٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘ٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
 ، (ٖٛٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (٘ٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٛ)
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ف إغّبه وَ ف تبعو ابن الرفعة وَ إا للرافعي وَ خبلفً  (ٔ)مهات كما ُب الروضة أثر لكونو ُب األاَل وَ 
إبراىيم من اجر وَ ٠باعيل من ىَ إألف  ؛ عارية يؤثر إذ اَل بَل فَ  (ٕ)حملبلهافرقا بْب كوف األـ رقيقة 

 .(ٗ)أو لغّبه فيؤثر وإف عتقت ،(ٖ)مارية

ا ليس  بوىَ أة أو فاسق ال يكافئ من ئفمن أبوه ذو حرفة دني ،ة وُب الفسقئُب ا٢برؼ الدنيوَ 
من وحرفة  ّبةً سِ ا وَ ينً دِ  اآلباءا٢بق أف جيعل النظر ُب حق وَ  :لذلك قاؿ الشيخافوَ  ،كذلك

 .(٘)انتهى [/بٜٓ] عليها أمر النسبمثا٥بم ىي الٍب يدور وَ  اآلباءخّب النسب فإف مفاخر 

لكن اعَبض بأف ٝبعا صرحوا بأنو ال أثر ٤با ذكر كولد  ،ىريرةأيب وٗبا ٕبثاه صرح بو ابن  
قضية كبلـ الشيخْب أف من أسلم بنفسو من وَ  :ذرعي ذلك ٍب قاؿاعتمد األوَ  ،(ٙ)األبرص

 .(ٚ)ىانته زللىو وَ  ،ا لبنات التابعْبؤ الصحابة رضي اهلل عنهم ليس كف

ألف  ،ىو أفضل منها افَ إف كَ وَ  ،هنا متميزة عليو بصفة خلي عنهاأ مرية ذ اَل إ ؛ليس كما زعموَ 
 ّببرص ال يعألبرص بأف ولد الد األوَ يفرؽ بْب ما ذكراه وَ وَ  . تقابل بع اؿ اَل بع  ا٣بصَ 
 .(ٛ)ٖببلؼ غّبه ٩بن ذكر ،بأبيو البتة

                                                           

 (ٓٛ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
 "٤بن بنا هبا"  بُب: (  ٕ)
مارية بنت مشعوف القبطية موالة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأـ ولده إبراىيم، أىداىا لو ا٤بقوقس القبطي  (ٖ)

. انظر: وذلك ُب احملـر من سنة ست عشرة صاحب اإلسكندرية ومصر، توفيت: ُب خبلفة عمر بن ا٣بطاب،
 (، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابةٖٕ٘/ٚ(، أسد الغابة ُب معرفة الصحابة ) ٕٜٔٔ/ٗاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )

(ٛ/ٖٔٓ ) 
 (٘ٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٗٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 (ٕٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٗٚ/ٚانظر: ا٤بهمات لئلسنوي )( ٙ)
 (ٕٗٚ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٚ)
 (ٕٙٚ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٛ)
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 من على االعتبار ُب اآلباء من جهة الزوجة اَل وقوؿ الشارح ظاىر كبلمهم وٛبثيلهم إمنا يدؿ 
غّبه صريح ُب اعتبارىم من جهة الزوج ابق وَ بأف كبلـ الشيخْب السَ  :يردَ  .(ٔ)جهة الزوج

 .يضا كما صرح بو ىو بعد ذلكأ

وجهة  ،جهة العلموَ  ،جهة النبوة :وشرؼ النسب من ثبلث جهات :-كإمامو–قاؿ الغزايل 
 .(ٕ)إف تفاخر الناس هبموَ  ،لمةالدنيا والظَ  ءفبل عبة باالنتساب إىل عظما .الصبلح ا٤بشهور

الدنيا كما صرح بو  ءُب عظما :أي و. يساعدمها عليوكبلـ النقلة اَل  :قاؿ الشيخاف
 .داؿ على ىذا [/أٜٔ] وكبلـ الغزايل ُب وسيطو ،(ٖ)الرافعي

وكيف ال يعتب االنتساب  .٩بنوع ءالعظماوَ  ،ظلمة واضحللعدـ االنتساب  :قاؿ ُب ا٤بهمات
 يكافئ ة اَل ئوذو ا٢برفة الدني ،أف يكوف كا٢برفة (ٗ)-اأي و٫بوىَ - ةمر أقل مراتب اإلإليهم وَ 
وإال  ،ا عن ظلمٍ مرتو و٫بوىَ إا ذكره وأشار إليو الشيخاف متجو حيث خلت مَ وَ  .(ٙ()٘)ةسالنفي

ل من وظائف الدين صْ إف كانت ُب األو  اآلف، ا٢بسبة أثر لنحو بل الوجو أنو اَل  ،فبل أثر ٥با
 .وكذا القضاء ُب أكثر الببلد ،جباية مكس اآلفارت ألهنا صَ  ؛العظيمة

لفسقهم  ،غّب الظلمة ءمراؿ على األو ألنو ٧بم ةاإلمر  اعتبار طبلؽ ا٤بتويلإا تقرر  يناُب مَ اَل وَ 
 .بظلمهم

                                                           

 ./أ[ ٙٗٔشرح اإلرشاد للجوجري الربع الثالث، لوح ] انظر:( ٔ)
 (٘٘ٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب(، ٗٔ/ٕالوجيز ) (٘ٛ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٕ)
 (ٗٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٛٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 ."وجوًىا" بُب: (  ٗ)
 : ا٣بسيسة.-ا٤بنقوؿ منو–ىذا ما كتب ُب النسختْب وا٤بثبت ُب كتاب ا٤بهمات ( ٘)
 (ٗٚ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٙ)
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 .اؼوصَ من تلك األ (ربغيا ه  لضوإن ف) .غّبه يكافئهااؼ الكفاءة ال وذات وصف من أوصَ 
وال حرة فاسقة بعبد  ،بيسن ة ٗبعيبِ ئوال سليمة دني ،زوج حرة عجمية برقيق عريبت بَل فَ 

 .(ٔ)عفيف

فلو   ،(ٕ)ا تعتب عند العقدمناؿ الكفاءة إبيو صريح كبلمهم أف خصَ نلى ىذا القياس تعَ وَ 
نسبو ٤بن تومهو وَ  خّب ُب فسخ النكاح خبلفاتتٍب طرأ لو صفة خسيسة مل  عنده اأىَ كاف

  .(ٖ)لقضية كبلـ التنبيو وا٤بهذب

ة قبل العقد مل يؤثر إال إف مضت سنة بْب ابتداء الَبؾ ئنعم لو ترؾ حرفتو الدني [/بٜٔ]
 .خواـر ا٤بروءةأخذا من كبلمهم اآلٌب ُب استباء الشاىد من الفسق وَ  ،والعقد

بأهنا  :الشهادةا ىنا وَ بْب مَ  فرؽَ وَ  ،ه أطلق عدمووغّبُ  ،أطلق عود كفاءتو (ٗ)األزرؽٍب رأيت 
 مُ زعْ وَ . (٘)ة ال يزوؿ العار انتهىئوبَبؾ ا٢برفة الدني ،الكفاءة حق األولياءوَ  ،حق اهلل تعاىل

 .كما ال خيفى  عدـ زواؿ العار ٩بنوعٌ 

 ،يكفي رضا أحدىم بَل فَ  ،ا٤برأة ووليها أو أوليائها ا٤بستوين ا٤بكلفْب حقٌ  واعلم أف الكفاءةَ 
 ،بل لو كاف األقرب صغّبا أو ٦ببوبا ، يتوقف رضا الكاملْب على غّبىم وإف استووااَل وَ 

 .كما أفٌب بو البلقيِب،  (ٙ)جاز :ورضيت ىي واألبعد بغّب كفؤ

                                                           

 (ٚٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز(، ٖٔٓ/٘انظر: التهذيب )( ٔ)
 (ٚٚٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
 (ٖٛٔ/ ٖ) انظر: حاشية الرملي الكبّب( ٖ)
 حجر:كاف بن الدين شهاب ا٢بافظ قاؿ حسْب أبيات أىل من باألزرؽ ا٤بعروؼ اليماين أٞبد بن علياألزرؽ:  (ٗ)

.  وٜبامنائة التاء بتقدًن تسع سنة ُب مات الببلد تلك أىل بو وانتفع كبّبا كتابا ٝبع بالذكاء مشهورا بالفقو العناية كثّب
 (ٖ٘/ ٗ) شهبة قاضى البن الشافعية انظر: طبقات

 (ٖٛٔ/ ٖ) حاشية الرملي الكبّب كما جاء ُب القاضي موفق الدين علي بن أيب بكر الناشريلعلو يقصد ( ٘)
 (ٗٛ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٜٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٚٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي انظر:( ٙ)
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 ا بذلك قوؿَ وردَ  ،رضا الفاسق يعتب اَل  :-(ٕ)كإ٠باعيل ا٢بضرمي- (ٔ)يؤيده قوؿ األصبحيوَ 
 .(ٗ)رجع عنو : إنونو قيلأعلى  ،يعتب :(ٖ)ابن عجيل

ألف ء؛ ال يصح تزويج الكبّب من غّب كفصغّب، نعم قوؿ األصبحي ُب أخوين أحدمها 
وفرؽ بْب  ،وإف وافقو ابن العماد ،ضعيف :لكنها متأخرة فبل تفوت عليو للصغّب واليةً 
 ،فإنو يكفي منها دوهنم ،ٖببلؼ الرضا بدوف مهر ا٤بثل . يصحاألبعد ٗبا اَل وَ  [/إٜٔ] الصغّب
ألف الكفاءة  ،ا ورضاىمبرضاىَ  ءفعلم أنو يصح النكاح بغّب كف ، عاراَل  حق ٥بم فيو وَ إذ اَل 

 ،(ٚ)-٥بن ء كفإذ اَل - زوج بناتو ٩بن مل يكافئهن (ٙ)/ ألنو  ؛(٘)ليست شرطا للصحة
 .(ٛ)ىي قرشيةىو موىل وَ فنكحتو وَ  ،قيس بنكاح أسامة نتب وألنو أمر فاطمةَ 

أهنا لو  (ٜ)جـز بو ا٤بصنفقضية كبلـ الروضة وَ وَ  .الويل وقد رضيا بَبكهاإمنا ىي حق ا٤برأة وَ وَ 
لو أحدىم برضاىا ورضاه دوف رضا  اٍب اختلعها زوجها فأعادى ،ا ورضاهزوجت بو برضاىَ 

                                                           

أىل التقوى على التدريس  علي بن أٞبد بن أسعد أبو ا٢بسن األصبحي، لو مصنفات منها: معْب :األصبحي (ٔ)
(، طبقات ٕٛٔ/ٓٔ) الكبى . توُب: ُب أوائل سنة سبعمائة. انظر: طبقات الشافعيةغرائب الشرحْب، و والفتوى

 (. ٗٛٔ/ٕالشافعية البن قاضي شهبة )

رح ا٤بهذب، توُب: ُب حدود سنة ا٠باعيل قطب الدين ا٢بضرمي، شإ٠باعيل بن ٧بمد بن إ :إ٠باعيل ا٢بضرمي (ٕ)
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ٖٓٔ/ٛست أو سنة سبع وسبعْب وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى)

(ٕ/ٖٔٔ.) 

 الشافعيةابن عجيل أٞبد بن موسى بن علي بن عجيل، توُب: ُب سنة أربع وٜبانْب وستمائة. انظر: طبقات  (ٖ)
 .(ٜٙٔ/ٕ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٓٗ/ٛالكبى)

 (ٖٔٔ/ ٖ) انظر: النقل عنهم حاشية الرملي الكبّب ( ٗ)
 (ٗٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜٚ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٚ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٘)
 [إٔٗ]ب/ هناية (ٙ)
 زوج وقد الشرؼ، أصل ألهنن بعيد؛ وال قريب من ٥بن كفء وال بناتو زوج قد  النيب وألفقاؿ ا٤باوردي: "( ٚ)

 (ٚٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي ".الربيع بن العاص بأيب زينب وزوج بعثماف، ورقية كثلـو أـ وزوج بعلي، فاطمة
من حديث فاطمة  ٓٛٗٔبرقم  -٥با نفقة ال ثبلثا ا٤بطلقة باب - ٙ- (ٗٔٔٔ/ ٕ)كما جاء ُب صحيح مسلم (ٛ)

 بنت قيس رضي اهلل عنها  
 (ٕٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاجل عنو: انظر النق( ٜ)
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 :جـز بو ُب األنواروَ  ،احب الكاُبلكن الذي صححو صَ  ،(ٔ)والأَ لرضاىم بو  ؛صح :الباقْب
 .(ٕ)ألنو عقد جديد ؛عدـ الصحة

 .وا٤بطلق قبل الدخوؿ ،ا إذا عادىا بعد البينونةرجعيً  ا٤بطلقُ وَ  ،الفاسقُ  :وكا٤بختلعِ 

أف عدـ  :٩با مروَ  .ُب التزويج اآلفإذ ال حق لو  ؛أف األبعد ال اعَباض لو :م ٩با تقررلِ عُ وَ 
ا وإف مل يرض صح تزوجيها من اجملبوب والعنْب برضاىَ  :أو عنةٍ  ١ببٍ  (ٖ)[كاف] الكفاءة لو
بل ال بد من تعيْب  ،مل يصح ٍء:من غّب كف أو بإذف مطلقٍ  باإلجَبار،ف من زوجت أوَ  .الويل

 .(ٗ)ءأذنت ُب غّب كف :أو قو٥با [/بٕٜ، ]الزوج ُب اإلذف

 (كلبرضا   -قاضال -) ءبنسب أو وال (ولي)بو أي بغّب الكفء ( يزوجها) ينئذح( و)
 .كما مر  ملزواؿ ا٤بانع برضاى ،منها ومن وليها أو أوليائها ا٤بستوين

ألنو كالنائب  ؛زوج لغيبة الويل أو فقده (٘)]سواء[ ،ها بو وإف رضيتأما القاضي فبل يزوجَ 
 .(ٙ)ظعن الويل ا٣باص فبل يَبؾ ا٢ب

بل أشار  ،امةزوجها أسَ  إذ ليس فيو أنو  ؛السابق ال يناُب ذلك خب فاطمة بنت قيسوَ 
فاختيار   .اهسقطأتطرؽ إليها االحتماؿ ف عْبٍ  واقعةُ  هيف . يدري من زوجهااَل عليها بو وَ 

                                                           

 (ٚٛ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
 (ٜٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب :( والنقل عن الكاُبٜٖٓ/ٕانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٕٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 ب[ "مع"ُٕٜب ]أ/( ٘)
 (ٜ٘ٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٓٛ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٛ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٙ)
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الكفاءة لو كاف  يؤخذ من العلة أف عدـَ وَ  .مردود ٗبا تقرر :لغّبهالصحة لذلك وَ  (ٔ)كثّبين
 .(ٕ)إذ ال حق للويل الذي ىو كالنائب عنو ُب ذلك ،ا القاضي١بب أو عنة زوجهَ 

                                                           

 تمد من مذىب اإلماـ لشافعي.( صحة النكاح وقاؿ إنو األصح وا٤بعٕٙٙ) ُب فتاويوصحح البلقيِب ( ٔ)
 (ٕٕٚ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٖٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
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 []أحكام اجتماع األولياء

لو بقو٥با و - ،أذنت لكل منهم منفرداوَ  ،ُب درجة واحدة كإخوة (ٔ)إذا كاف للمرأة أولياء( و)
حيث  ،منهم لعقد النكاح ندبا (قدم) :-أذنت ُب فبلف فمن شاء منكم فليزوجِب منو

أفقههم  :أي (أفقو  ) .وإال فالعدؿ باطنا أوىل من ا٤بستور ،الباطنةاستووا ُب العدالة الظاىرة وَ 
 .ألنو أعلم بشرائط العقد ؛بباب النكاح

على طلب  أحرصُ ألنو أشفق وَ  ؛منهم ىو ا٤بقدـ( ع  ور أف) :فإف استووا فقها فيو [/أٖٜ]
 .وىذا من زيادتو .ا٢بظ

 .(ٕ)ىو ا٤بقدـ ألنو أخب باألمور لكثرة ٘بربتو (فأسن) :ا أيضافإف استووا ورعً 

يشَبط اتفاقهم  مل إمنا وَ  ذى.األ يا٤بقدـ ليجتمع اآلراء وينتفويندب رعاية رضا الباقْب بتزويج 
و٥بذا لو  واإللزاـ. اإلثباتِ على  والنكاحُ  ،اإلسقاطِ وَ  ءِ رْ ألنو مبِب على الدَ  ؛كأولياء القود
 .(ٖ)سقط حق الكل عن القودِ  واحدٌ  اولو عف ،منهم زوج اآلخروف احدٌ عضل وَ 

ائر الصفات إذا اٙبد ا٣باطب فيزاٞبوا على العقد يقدـ أحدىم عند استواء الكل ُب سَ  (ثم) 
 .(ٗ)جهاوَ ا للنزاع فمن خرجت قرعتو زَ وجيب قطعً  (بقرعة)

 .السلطاف :أف الذي يقرع ىو كجوأطلق ابن  

  ػ:(٘)وقاؿ ابن داود

                                                           

 زيادة: "بنسب أو والء إال ا٤بعتقْب".ب: ُب: (  ٔ)
 (ٓٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب (ٚٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٔٛ/٘انظر: التهذيب )( ٕ)
 (ٓٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٜ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب ،(ٕٛٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٗ)
: شرح ٨بتصر ٧بمد بن داود بن ٧بمد الداودي، ا٤بعروؼ بالصيدالين، تلميذ أيب بكر القفاؿ ا٤بروزي، لو: ودابن دا (٘)

 ( ٕٔٗ/ٔ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٛٗٔ/ٗالعمد. انظر: طبقات الشافعية الكبى)ا٤بزين، و 
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 .(ٕ()ٔ)ازيندب أف يقرع فإف أقرع غّبه جَ 

فإف  ،ا منوعْب القاضي األصلح ٥با منهم وأمر بتزوجيهَ  عفإف تعدد ا٣باطب ورضيت با١بمي
عليو حيمل وَ  :غّبهوَ  (ٗ)قاؿ الفوراين .(ٖ)لح منهمتشاجروا فهو عضل فيزوج القاضي األصْ 

 .(٘)خب فإف تشاجروا فالسلطاف ويل من ال ويل لو

كما -مل يقرع بينهم عند التنازع  ،قل كل بتزوجيهاستولو أذنت ١بماعة من القضاة على أف ي
 حظ فيو لو فليبادر إىل اَل أذوف لو ُب االنفراد وَ ألف كبل منهم مَ  [/بٖٜ؛ ]-ٕبثو الزركشي

 .(ٙ)ٖببلؼ الويل ،التصرؼ إف شاء

لصدور  ؛وؿ ومن مل ٚبرج القرعة لوضا٤بفمن  (من غير  )بإذهنا  (ٚ)تزوجيها بكفء (صحو  )
 .(ٜ)ال نفي والية البع  ،قطع النزاع بينهم :وفائدة القرعة .(ٛ)العقد من أىلو ُب ٧بلو

 .(ٓٔ)اشَبط صدوره عن رأيهم عمبل بإذهنا .زوجوين :ولو قالت

                                                           

أف الذي يقرع ىو السلطاف وقاؿ ابن داوود  كجا للنزاع فمن خرجت قرعتو زوجها وأطلق ابن  وجيب قطعً قولو: "(  ٔ)
 ب." سقط من ازيندب أف يقرع فإف أقرع غّبه جَ 

 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: النقل عنهما: ( ٕ)
 (ٚٛ/ ٚ) روضة الطالبْب(، ٕٕٛ/٘انظر: التهذيب )( ٖ)
٧بمد بن أٞبد بن فوراف الفوراين، ٠بع ا٢بديث من علي بن عبد اهلل  الفوراين أبو القاسم عبد الرٞبن بن (ٗ)

الطيسفوين، وأيب بكر القفاؿ، لو مصنفات منها: )اإلبانة(، و)العمد(. توُب: سنة إحدى وستْب وأربعمائة. انظر: سّب 
 (. ٕٛٗ/ٔ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٜٓٔ/٘(، طبقات الشافعية الكبى) ٕٗٙ/ٛٔأعبلـ النببلء)

 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٘)
 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 "."بغّب كفء ب:ُب: (  ٚ)
 (ٜٓ/ٕ، الديباج )(ٚٛ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٛ)
 (ٕ٘ٙ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٜ)
 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٓٔ)
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مل أر فيو  االجتماعِ  طالبُ وَ  ،اضلٌ فطالب التفرد عَ  :قاؿ األذرعي (ٔ)[ينئذٍ ]ح حوافإف تشا
 اضبًل د جعلو عَ يبعو ، ٤بريد االجتماع :أي ،يأذف للسلطاف بعد إذهنا لو والظاىر أنوَ  .نقبل
]بل انتفاء ما أفهمو قو٥با: زوجوين.  ،إذ ا٤بلحظ ىنا ليس العضل فحسب ؛فيو نظروَ  .انتهى

اجتماعهم مل ما انتفى  (ٕ)[من أف اجتماعهم شرط جيب بانتفاء اجتماعهم شرط فحيث
 .(ٖ)النتقاء إذهنا األوؿ بفقد شرطو ؛ا إال بإذف جديديستقل أحدىم بتزوجيهَ 

 .غّب ٧بتاج إليو. الظاىر اخل :فقولو

 فلكلٍ  ،أو ألحد مناصيب الشرع ،أو أذنت ألحد أوليائي (ٗ)ف أزوجأأو رضيت فبلنا أو 
عينها أحدىم بعد تو  .بالكل ُب الباقيْباألحد وصدؽ  ،لتعينهم شرعا ُب األوليْب ؛تزوجيها

 لذكر اَل با [/أٜٗ] مفهـو اللقب ليس ٕبجة وإفراد بع  العاـذ إ ؛ذلك ليس عزال للباقْب
 .(٘)صصخي

رجبل أو  كل اجملبُ أو َو  ،أو أطلقت ،اآلخر من عمروها أحدمها من زيد وَ يْ ولو أذنت لوليػَ 
ا ٟبسة أحواؿ كاف ٥بمَ   ، ورضوا بكل منهما ،غّبمها ا من اثنْب كفوين أوَ اىَ فزوجَ  ،رجلْب
أو جهل  ة،منهما بأف علمت ا٤بعي (فإن لم يعلم السابق) .(ٙ)ا مر ُب ا١بمعتْبنظّب مَ 
العقداف  (بطل) و:عْب السابق وأيس من علم (ٚ)/جهلت أو علم السبق وَ  ،ا٤بعيةالسبق وَ 

                                                           

  ب:كتبت كذلك ُب: (  ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٛٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 "أو زوجت فبلنا أو أف أتزوج".ب:ُب: (  ٗ)
 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٘)
 (ٕٙٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٛٛ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٙ)
 [بٕٗ]ب/ هناية (ٚ)
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ابق أو لعدـ العلم بالسَ  ة،الثالثوَ  ،لتعذر إمضائو ُب الثانيةوَ  ، مرجحاَل  وَ وىللتدافعهما ُب األ
 .(ٔ)عينوت

 ةلتصّب خلي ،يقوؿ إف كاف قد سبق أحد الناكحْب فقد حكمت ببطبلنويندب للقاضي أف وَ 
الثالثة يقع فعلم أف البطبلف ُب الثانية وَ  .(ٖ)للضرورة (ٕ)[ينئذح]وتثبت لو ىذه الوالية  ،يقينا

 .ا مل يفسخو ا٢باكمظاىرا فقط مَ 

 جهوؿٍ ٗب وقعؽ بأف ا٢بق ىنا فرِّ وَ  ،ة أهنم يصلوف الظهروتقدـ ُب نظّب األخّبة من ا١بمعَ 
 ،فامتنع إقامة ٝبعة ،قد وقعت األوىل صحيحة ُب علمو تعاىلوَ  ،مضاؤه متعذر وٍب هلل تعاىلفإ

 ،يقع عنو نفبل [/بٜٗ]فمن سقط عنو الفرض ُب علمو تعاىل  ،ادة الظهرولـز ا١بميع إعَ 
 .(ٗ)ارت فرضهمألهنا صَ  ؛اواآلخروف يقع ٥بم فرضً 

إف دخل هبا الثاين ٤با صح من وَ  ،و ىو الصحيحكاحفن سنابق ومل يأما إذا علمت عْب السَ 
 .(ٙ)إمنا يعلم السبق بالبينة أو التصادؽوَ  .(٘)«نكح الولياف فاألوؿ أحقأإذا » :و قول

                                                           

 (ٛٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٔ)
 ورمز ٥با ٕبرؼ"ح" ُب: أ. بكتبت كذلك ُب: (  ٕ)
 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٖ)
 (ٔ٘/ٖإخبلص الناوي ) انظر: (ٗ)
، والبيهقي ُب الكبى ٕٜٗٙبرقم  (ٕٕٕ/ ٚ) ، والطباين ُب الكبّب(ٕٙٚ: ص)ه مسندهبذا اللفظ الشافعي ُب ( ٘)
، ٜٖٗٚٔبرقم  (ٕٛ٘/ ٕٛ)، ولو لفظ آخر: "إذا أنكح الولياف فهي لؤلوؿ". رواه أٞبد ٖٔٓٛٔبرقم  (ٕٕٚ/ ٚ)

- البيوع كتاب (ٖٗٔ/ ٚ)، والنسائي ٕٛٛٓبرقم  -الولياف أنكح إذا باب- النكاح كتاب (ٖٕٓ/ ٕ) وأبو داود
برقم  -يزوجاف الوليْب ُب جاء ما باب- (ٓٔٗ/ ٖ) ، والَبمذيٕٛٙٗبرقم  -مستحق فيستحقها السلعة يبيع الرجل
 . قاؿ ابن ا٤بلقنحديث صحيح على شرط البخاريوقاؿ   ٕٕٗ٘". وا٢باكم برقم ىذا حديث حسنوقاؿ: "ٓٔٔٔ
 فإف ٠برة، من ا٢بسن ٠باع ثبوت على متوقفة وصحتووقاؿ ابن حجر: " .جيد: ىذا حديث (ٜٛ٘/ ٚ) ا٤بنّب البدرُب 
ورواه الشافعي وأٞبد والنسائي من طريق قتادة أيضا عن ا٢بسن عن  ، ا٢بسن على فيو اختلف قد لكن ثقات، رجالو

 (ٖٚ٘/ ٖ)ا٢ببّب التلخيص". قاؿ الَبمذي ا٢بسن عن ٠برة ُب ىذا أصح، عقبة بن عامر
 (ٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٕٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باوي(، ٕٔٔ/ٜانظر: ٕبر ا٤بذىب )( ٙ)
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بق دوف عْب السابق، ومل ييئس من علمو وقف وجوبا كما ُب علم الس] (إنو  )
الذي يظهر ىنا أف ٥با طلب الفسخ مطلقا أخذا ٩با يأٌب ُب موانع  ، لكن(ٕ()ٔ)الذخائر

النكاح عن الشيخ أيب علي ُب نظّب ىذه: أف ٥بن طلب الفسخ. ويفرؽ بْب ىذه وما بعدىا 
حيث بطل ىنا عند اليأس ووقف، وجاز ٥با طلب الفسخ عند عدـ اليأس، ٖببلؼ تلك إذ 

الشرط اآلٌب بأف معرفة عْب السابق أقوى ال بطبلف فيها مطلقا. وال تطلب الفسخ إال ب
وأقرب إىل الصحة من ٦برد معرفة السبق. فلما كاف النكاح ىنا متزلزال قلنا بطبلنو عند 

 (ٖ)[اليأس، وجيوز فسخو عند عدمو

 اَل وَ  ،احْب فبل يتغشاىا أحدمهاكأمر كل من الن (بس وقفتلا)ٍب  وإف علمت عْب السابق
وديوت اآلخر  (ٗ)[أحدمها] أو يطلقها اأو يطبلقها أو ديوت ،ا٢باؿيتزوجها غّبمها حٌب يتبْب 
 .(ٙ)وإف طاؿ ضررىا كزوجة ا٤بفقود .(٘)ادمهوتنقضي عدهتا من موت أح

 (ٛ)للضرر اإلشَكاؿج زواؿ تر ٥با الفسخ ُب مدة التوقف إف مل أف  (ٚ)وٕبث الزركشي
 (ٜ)كالعيب

 

                                                           

 (ٕٙٙ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر النقل عنو: ( ٔ)
 روضة الطالبْب، (٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز: غّب تقييد باليأس أو عدمو، كما جاء ُبا٤بذىب ىو البطبلف من ( ٕ)
(ٚ /ٜٛ)  
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٜٛ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز(، ٜٕٔ/٘انظر: التهذيب )( ٘)
 (ٕٙٙ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٙ)
 زيادة: "كالبلقيِب".ُب:ب: (  ٚ)
 .للضرورة" ب: ُب: (  ٛ)
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو ( ٜ)
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 .(ٔ)خبلفوـ األصحاب صريح أو كالصريح ُب بَل بأف كَ  :وردَ 

 .(ٕ)اـ٥با على أحد منهما مدة التوقف كما صححو اإلمَ  (ال نفقة)حيث قلنا بالتوقف ( و  )
 ،والدارمي (ٖ)بو قطع ابن كجوَ  ،عدـ النشوز مع حبسها٥با النفقة لصورة العقد وَ  :قيلوَ 
السابق عْب تفإف  ،ى كبلـ الرافعي ترجيحو فعليو توزع عليهماواقتضَ  .(ٗ)صححو ا٣بوارزميوَ 

 .(٘)كذا ُب أصل الروضة  ،فق بإذف ا٢باكمنما مل ي ،رجع اآلخر عليو ٗبا أنفق

 يرجع إال إذا أنفق بَل وأف الصواب العكس فَ  ،أنو سهو [/أٜ٘] غّبهلكن صوب اإلسنوي وَ 
 .(ٚ)فاؽنكما ٕبثو ا٤بصنف للضرورة بعدـ اال  ،٥با الفسخ :وعلى األوؿ ،(ٙ)بإذف ا٢باكم

شرح الروض لشيخنا: أف ىذه جـز هبا الشيخاف ُب موانع النكاح. ووقع ُب بع  نسخ ]
وىو سهو. فالذي ذكراه إمنا ىو ُب نظّب ا٤بسألة األوىل كما قدمتو على أنو سيأٌب فرؽ بْب ما 

 .(ٛ)[ىنا وماىناؾ

إف قلنا بوجوب النفقة فيما يظهر إذ ال سبيل إىل وَ  لئلشكاؿ، يطالب واحد منهما با٤بهر اَل وَ 
 .(ٜ)وألنو ال ضرورة عليو ٖببلؼ النفقة ، إىل قسمة مهر عليهمااَل هرين وَ إلزاـ م

                                                           

مل أقف على صريح ما دينع ا٤برأة من الفسخ، بل صريح كبلـ الشيخْب ُب موانع النكاح يدؿ على أف ٥با الفسخ ( ٔ)
 (ٙٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزبالضرر حاؿ التوقف. انظر: 

 .(ٖٔٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٕ)
 (ٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبل عنهما: انظر النق( ٗ)
 (ٜٓ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٘)
 (ٓٛ/ٚانظر: ا٤بهمات )( ٙ)
 (ٖ٘/ٖإخبلص الناوي ) انظر: (ٚ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٛ)
 (ٕٚٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز ،(ٕٖٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٜ)
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 (كل)تركة  (وقف إرث زوجة من)حصل ٥بما ُب مدة التوقف معا أو مرتبا  (ت  مو بو  )
أو ] وإال فحصتها من الربع أو الثمن حٌب يتبْب ا٢باؿ ،امنهما إف مل يكن لو غّبىَ 

 .(ٔ)[يصطلحا

أو تبْب  االصطبلح،من تركتها بينهما إىل  :أي (إرث زوجها منها)اتت ىي وقف إف مَ  (و  )
 .ابقالسَ  (ٖ)التباسىذا كلو مع تصادؽ الزوجْب على  .(ٕ)ا٢باؿ

زوجتو فبل تسمع دعوى  اأهنابق وَ بأف ادعى كل أنو السَ  .مع نزاعهما :أي (بنزاع)إما ( و  )
فليس  .(ٗ)اليد من حيث الزوجيةلو رقيقة ال تدخل ٙبت ألف الزوجة وَ  ؛أحدمها على اآلخر
ها بأنو مف ادعى كل منهما علإسمع عليها توإمنا  ،ا يدعيو اآلخرُب يد واحد منهما مَ 

  سبق أحدمها للجهلبها مكل علادعى  إذا  ما ٖببلؼ ،ا بالنكاح مقبوؿألف قرارىَ  السابق
 .(٘)كذا قالو الشيخاف  ،با٤بدعى [/بٜ٘

حيث  ،اجة للجهل با٤بدعي حَ جياب عنو بأنو اَل  :(ٙ)جةإف اقتضى ٠باعها للحاوَ  :ونص األـ
 .ابقالسَ  وا بأنهىنا ديكنو بدعوى علموَ  ،أمكن علمو

  نظر ابقف أنكرت علمها بالسَ تقر فإوإما أف  ،نكرتا أف فإمَ  ،٠بعت الدعوى عليهما ذاإوَ 

 

                                                           

 ب.أ، وأثبت ُب: سقط من: (  ٔ)
 (ٔٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٓ/ ٚ) روضة الطالبْب (ٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 ب "القياس".ُب: (  ٖ)
" سقط لو رقيقة ال تدخل ٙبت اليد من حيث الزوجيةفبل تسمع دعوى أحدمها على اآلخر ألف الزوجة وَ  قولو: "(  ٗ)

 ب.من: 
 (ٜٔ/ ٚ) لطالبْبروضة ا، (ٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٕٛٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٛٔ/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٙ)
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التداعي  بقاءوُب  .(ٔ)اإلشكاؿ بقيعلى جهلها بو  :أي (ابقبجهل س   حلفت إن)
 :التخالف بينهما وجهافوَ 

أطالوا ُب ع متأخروف وَ ٝب هاعتمدوَ  ،غّبىمالعراقيوف وَ ا نص عليو الشافعي وَ وىو مَ  .أحدمها ال
 .(ٕ)ار لواالنتصَ 

حيث  ه،ى كبلمهما اعتمادضواقت ،الغزايلوَ  اإلَماـنقلو الشيخاف عن  اوىو مَ  .نعم :وثانيهما
 يناُب جرياف أحد ىو اَل وَ  .ألنو إمنا حلفت على نفي العلم بالسبق .(ٖ)ليقباألوؿ  ياحك

ما من غّب ربط التحالف بينهَ ىو ابتداء التداعي وَ  (ٗ)ع إمنانالعقدين على الصحة وللم
 .الدعوى هبا

 .لبطبلف فائدة التوقف ،افالنكاحَ  (بطل) .(٘)وإذ قلنا باألوؿ كما قالو ابن الرفعة وغّبه
عليو مشى وَ  .فالنكاح ٤بن حلف :حلف أحدمها دوف اآلخروعلى الثاين فإف تداعيا وَ 

من أنو  اإلسَعادخبلفا ٤با ُب  ،وقد علمت أف كبلـ الشيخْب يقتضي ترجيحو ،(ٙ)ا٢باوي
 .(ٚ)شاذ

كما لو   ،اف على األوؿبطل النكاحَ  :بلنكعليهما اليمْب فحلفا أو  [/أٜٙ]إف ردت وَ 
 (ٛ)/ ،اعَبفا باإلشكاؿ

                                                           

 (ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
 (ٛٔ/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٕ)
 (ٜٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 ب" سقط من: ع إمنان يناُب جرياف أحد العقدين على الصحة وللمىو اَل على نفي العلم بالسبق وَ حلفت قولو: "(  ٗ)
 (ٕٛٙ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر النقل عنو: ( ٘)
 (ٕ٘ٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٙ)
 (ٗٛٛانظر: اإلسعاد ص )( ٚ)
 [إٔ٘]ب/ هناية (ٛ)
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 .على الثاين اإلشكاؿي بقو  .(ٕ)(ٔ)رجاينبو صرح ا١بَ وَ  

 .(ٖ)بالنكاح وُ وإف حلف أحدمها اليمْب ا٤بردودة قضي لَ 

ي على نفي العلم وال يكفيها ديْب ىَ على فعل أنفسهما وَ  ٢بلفهما (ٗ)[البت] وحيلفاف على
 .(٘)كاف للغائب ٙبليفها على األوجوفها ا٢باضر  فلو حلَ  .احدة ٥بما على ا٤بعتمدوَ 

 (وحلفت للثاني) .ا بالنكاح كما مرقرارىَ إبالسبق ألحدمها ثبت نكاحو لقبوؿ  (أقرت نوإ)
لو مهر  (وغرمتىو ديْب الرد ) (حلفلو بأف نكلت ) ٙبلف (الإو ) وألهنا ال تعلم سبق

 .(ٙ)ألف اليمْب ا٤بردودة كاإلقرار ؛وإف مل يدخل هبا مثلَها

بل لو مات ا٤بقر لو األوؿ ُب  ،بالسبق بعد إقرارىا بو لؤلوؿ غرمت لو ا٤بهرلو ىي لو أقرت وَ 
اعتدت بأكثر  الوإ ،اوتعتد من األوؿ عدة الوفاة إف مل يطأىَ  ،ارت زوجة للثاينصَ ، ىذه

أهنا ترجع على الثاين  :والقياس .امبلامل تكن حَ مَ  ،من ثبلثة أقراء عدة الوطءاألمرين منها وَ 
 .منا غرمتو للحيلولةإألهنا  ؛ا غرمتو لوٗب

 وأ ،أقري ألحدمها :فيقاؿ .إقرارىا ٥بما معا لغووَ  .أما إذا مل ٙبلف ديْب الرد فبل غـر لو عليها
 .(ٚ)احلفي

                                                           

سحاؽ الشّبازي، لو العباس ا١برجاين، تفقو على الشيخ أيب إا١َبرجاين أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد القاضي أبو  (ٔ)
(، طبقات  ٗٚ/ٗا٤بعاياة، والشاُب. توُب: سنة اثنتْب وٜبانْب وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبى)مصنفات منها: 

 (ٕٓٙ/ٔالشافعية البن قاضي شهبة )
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو:  (ٕ)
 (ٜٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٛ/ ٛ)ز الوجي شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٕٛٙ/ ٗ) مغِب احملتاج ،(ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
 (ٕٜ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز(، ٕٜٕ/٘انظر: التهذيب )( ٙ)
 ، (ٕٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٚ)
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اإلشكاؿ وإال استمر  ،وحلفها هبا [/بٜٙ]ا اء ٥با إشارة مفهمة صح إقرارىَ لو كانت خرسَ وَ 
و٦بنونة لكن نقل عن النص ُب الثانية أف النكاح وقياسو استمراره ُب ٫بو صبية ]

 .(ٕ)(ٔ)[يفسخ

١بواز  ؛وإال فبل ،-اعَبفت قبلو بسبق أحدمها إف- خرآللإقرار  :سبقت : ملوقو٥با ألحدمها
 .(ٖ)وقوعهما معا

ليست  احلفت لكل منهما أهن ،مها بولسبق وال لعلعليها الزوجية من غّب تعرض  ياولو ادع
 .(ٗ) يكفيها ا٢بلف على النفياَل وَ  .اقعلم سبت٥با ذلك إف مل وَ  ،زوجتو

 ةلصح -انت بنتو كبّبةوإف كَ -وحيلف على البت  ،ى اجملبلَ الدعوى ٗبا مر عَ  وللزوجْب
 .ثبت نكاحوفإف نكلت حلف ا٤بدعي ديْب الرد وَ  ،ٍب إف حلف فلهما ٙبلفيها أيضا ،إقراره

 .(٘)الويل يقدح فيو حلف اَل وكذا إف أقرت لو وَ 

ٍب  ،ثبت نكاح من صدقها الزوج .ا٤بزوجة اأن :لو زوج إحدى بنتيو بعينها ٍب قالت كلٌ وَ 
وكذا إف نكل ومل ٙبلف  ،فإف حلف سقطت دعواىا ،زوجتو وىو منكردعي عليو ت األخرى

.(ٙ)قبل الدخوؿ بإنكارهالرتفاع النكاح  ؛إال لزمو ٥با نصف ا٤بهرىي ديْب الرد وَ 

                                                           

 ُب: ب.أ، وأثبت سقط من: (  ٔ)
 (ٕٜ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٓٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٕ)
 (ٖٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب(، ٕٜٕ/٘انظر: التهذيب )( ٖ)
 (ٖٜ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٓٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ، ( ٗ)
 (ٕٛٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٖٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
 (ٖٓٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٙ)
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 []فصل في موانع النكاح

إما  :وىي .ى موانعولَ أخذ ُب الكبلـ عَ  ايرتبط هب امَ شروطو وَ كاف النكاح وَ أر ٤با فرغ من وَ 
 . اىرةالرضاع وا٤بصَ النسب وَ  :وأسباب األوؿ .تأبيدي أو غّبه

أنو حيـر  :وىو -(ٔ)أليب منصور البغدادي- :ُب ا٢باوي أحدمها [/أٜٚ]ؤلولْب ضابطاف ول
نصو ازه وَ جيوىذا أرجح إل :قاؿ الشيخاف .(ٖ)غّب ولد العمومة وا٣بؤولة (ٕ)[]نساء القرابة

 .(٘)ٖببلؼ الثاين (ٗ)[ناثاإل]على 

لو ضم وَ  ،(ٚ)عليو صراا ذكره ا٤بصنف مقتىو مَ وَ  (ٙ)إسحاؽ االسفرائيِب أيب ما لشيخووثانيهَ 
 ،لكاف أحسن -٤با ذكره الشيخاف-على األوؿ  صرو اقتألو ُب أصْ  (ٛ)اقائمإليو األوؿ وَ 
:كبلـ الشارح بقولو  ا ٤با يومي إليوخبلفً 

                                                           

عبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد التميمي اإلماـ الكبّب األستاذ أبو منصور البغدادي، من  :منصور البغدادي أبو (ٔ)
أئمة األصوؿ، لو مصنفات منها: فضائح ا٤بعتزلة، وا٤بلل والنحل. توُب: ُب سنة تسع وعشرين وقيل: سبع وعشرين 

(، طبقات الشافعية البن قاضي  ٖٙٔ/٘) (، طبقات الشافعية الكبى ٕٚ٘/ٚٔ) وأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء
 (. ٕٔٔ/ٔشهبة )

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٕ)
"أو على الرجل أصولُو  ( ىذا الضابط األوؿ، والضابط الثاين ذكره  بقولو:ٔٙٗ-ٓٙانظر: ا٢باوي الصغّب ص: )( ٖ)

 ، ورزوجُة األصوؿ والفصوؿ، وأصوُؿ الزوجة، وبالوطء فصو٥با". وفصولُو، وفصوُؿ أوؿ أصولو، وأوُؿ فصٍل من كل أصلٍ 
 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم. ب:"اآليات" وما أثبتو من :  أ:ُب: (  ٗ)
 (ٛٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 كبلما الدين أئمة أحد إبراىيم بن ٧بمد بن إبراىيم بن مهراف أبو إسحاؽ اإلسفراييِب، :إسحاؽ االسفرائيِب وأب (ٙ)

مصنفات منها: جامع ا٢بلى، والرد على ا٤بلحدين. توُب: يـو عاشوراء سنة ٜباف  لو العلـو أشتات ٝبع، وفروعا وأصوال
(، طبقات الشافعية البن  ٕٙ٘/ٗ) الكبى(، طبقات الشافعية  ٖٖ٘/ٚٔ) عشرة وأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء

 (. ٓٚٔ/ٔقاضي شهبة )

 (٘٘/ٕانظر: إخبلص الناوي )( ٚ)
 كأمنا"   ب:ُب: (  ٛ)
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 []المحرمات على التأبيد 

 (ٕ()ٔ)-لو بالرجلأصْ يومهو تقييد ٤با خبلفا - ،مؤبدا على كل من الذكر واألنثى (حرمو  )

البنت للبعيدة إما ومشوؿ األـ وَ  .(ٖ)چ   ڌ ڌ ڍ چ :آلية (بنسب)
 .ا٢بقيقة أو اجملاز كما مر ُب الفرائ  بطريقة

وتتعدى  ،لى نافيها وإف مل يدخل بأمها على األصحفتحرًن ا٤بنفية باللعاف عَ  (ي  إن نفو  )
 .(ٗ)ولو أكذب نفسو ،وبدليل ٢بوقها بَ  ،ي عنو قطعانتفألهنا ال ت ؛ا إىل سائر ٧بارموحرمتهَ 

 .النظر وا٣بلوة وعدـ انقضاء الوضوء ٗبسهاة ُب جواز يرم يثبت ٥با احملأنو اَل  :قيِبلورجح الب
ىو متجو وَ  .ا٥با وتقبل شهادتو ٥باا ويقطع إف سرؽ مَ أنو يقتل هبا وحيد إف قذفهَ  :األذرعيوَ 

 ،ا خيالف ذلك فاحذرهمَ  :الروضة السقيمة [/بٜٚ] ووقع ُب نسخ .وكبلـ التتمة يقتضيو
 .(٘)بو ٝبع ف اغَبإو 

 .ف كذبو الزوجإال يفسخ النكاح و  ،ثبت نسبها ،فاستلحقها أبوه ،لو تزوج ٦بهولة النسبوَ 
ومثلو عكسو بأف تزوجت  .(ٚ)إال ىذا اإلْسبلـليس لنا من يطأ أختو ُب وَ  :(ٙ)]قاؿ القاضي[

 فإنو يثبت نسبو وال يفسخ النكاح إف مل يصدقو ] فاستلحقو أبوىا ومل تصدقو ٦بهوال

 

                                                           

 (ٔٙٗا٢باوي الصغّب ص: )( ٔ)
 ُب ب: زيادة: "وإف كاف لكونو األصل والغالب وليوافق اآلية".( ٕ)
 ٖٕالنساء: سورة ( ٖ)
 (ٜٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 (ٕٛٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب.(  ٙ)
 (ٕٖٕفتاوى القاضي حسْب )( ٚ)
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إف كاف بالغا عاقبل مل يثبت نسبو قبل تصديقو، وال . وفيو نظر؛ ألف الزوج (ٔ)الزوج انتهى
 يكوف ٩با ٫بن فيو.

أو صغّبا أو ٦بنونا ثبت نسبو من غّب اعتبار تصديٍق وال تكذيٍب منو، ولو بعد كمالو. 
فلينفسخ النكاح من حْب االستلحاؽ وإمنا اعتبنا تصديقو ُب األوىل: ألف ا٤بستلحق غّبه 

 (ٖ)(ٕ)[يوواعتب لبطبلف حقو موافقتو عل

 :ُب روايةوَ  (٘)«دةحيـر بالرضاع ما حيـر من الواَل » :و٣بب الصحيحْب ،(ٗ)لآلية (رضاعو  )
 (ٚ()ٙ)«من النسب»

 (ٜ)بغّبىاأو  (ٛ)]بعدت[وإف بواسطة األمهات نكاحو وإف عبل كاآلباء وَ  :أي (ل  كل أص  )
قربت الواسطة أو  ،وإف سفل كاألبناء والبنات بواسطة أو غّبىا (ل  فص)كل ( و  )

وأوالد الكل وإف سفلوا من  ،األخواتاألخوة وَ  :وىم (ل  أص أول   وفصولُ ) .(ٓٔ)بعدت
بعد أوؿ  :أي (ل بعدهوأول فصل من كل أص  )وؿ أوؿ األصُ  امهَ وَ  ،جهة األب أو األـ

                                                           

 (ٜٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٔ)
 سقط من: أ، وأثبت ُب: ب.(  ٕ)
 (ٕٖٔ/ ٗ) هيةالب الغررانظر: حاشية العبادي على ( ٖ)
 ٖٕالنساء:  چک ک   ک   ک گ گ ٹ ٹ چ  (ٗ)
 الدخوؿ من حيل ما باب- النكاح كتاب (ٖٛ/ ٚ)متفق عليو حديث عائشة رضي اهلل عنها عند البخاري ( ٘)

 من حيـر ما الرضاعة من حيـر باب- الرضاع كتاب (ٛٙٓٔ/ ٕ) مسلمو ، ٜٖٕ٘برقم  -الرضاع ُب النساء إىل والنظر
 ٗٗٗٔبرقم  -الوالدة
 وا٤بوت ا٤بستفي ، والرضاع األنساب، على الشهادة باب-الشهادات كتاب (ٓٚٔ/ٖ) عند البخاري متفق عليو (ٙ)

 ٘ٗٗٔبرقم  -الفحل ماء من الرضاعة ٙبرًن باب -الرضاع كتاب (ٓٚٓٔ/ ٕ)، ومسلم ٕ٘ٗٙبرقم  -القدًن
 (ٕٕٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب، (ٜٙٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٚ)
 ُب: أ: "وإف تعددت" وما أثبتو من: ب: لعلو األقرب للمعُب واهلل أعغلم.(  ٛ)
  (ٔٓٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيط، (ٖٛٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٜ)
 (ٛٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٜٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٓٔ)
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 ،(ٔ)ت بواسطة وإف بعدت دوف أوالدىماألخواؿ وا٣بااَل األعماـ والعمات وَ  :وىمولو أصُ 
إف نزلوا فثالث فصل ٍب رابع فصل وَ  ،ل األوؿل من كل أصل بع  األصْ صْ فإهنم ثاين فَ 

 إلخوةوا األخواتمن التكرار بدخوؿ  ابعد احَباز  (ٕ)/كذا زاد قولو ىو 

 ،من ولدؾ ةومرضع ،مرضعتك ةعومرض ،مرضعتكفالرضاع على ذلك قس و  [/أٜٛ] 
أمك من  :أو ذا لبنها ،وكل من ولدت مرضعتك ،بواسطة أو بغّبىا من نسب أو رضاع

 .الرضاع

 .بنتك :إف سفلا وَ ا أو رضاعً أو لنب فرعك نسبً  ،بلبنك عتارتضوكل من 

قس على ذلك بقية وَ  .أختك :نسب أو رضاعمن وكل مرضعة بلنب أحد أبويك 
 .(ٖ)األصناؼ

 ،لد وإف سفلأـ الوَ وَ  ،أـ األخ واألخت :من كوف الرضاع كالنسب (ٗ)واستثُب ا٢باوي كغّبه
 ا٣باؿأـ و  ،العمةوأـ العم وَ  :قاؿ ا١برجاين .(٘)إف سفلأختو وَ و  ،وإف علتالولد جدة وَ 
 . (ٙ)حيرمن من النسب دوف الرضاع ؤالءفه ،ا٣بالةوَ 

ألف حرمتهن ُب النسب ٤بعُب مل يوجد  (ٚ)سثناءا اَل  احملققْب:وحذؼ ا٤بصنف ذلك لقوؿ 
ة وءبنتا أو موط :والثانية ،ة األب وطئا ٧بَبماوءا أو موطأمً  :لكوف األوىل ،اعالرضَ  ُب فيهن

                                                           

 (ٕٙٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٛٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
 ب[ٕ٘هناية ]ب/ (ٕ)
 (ٖٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٕٕٔ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب، (ٜٛٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٖ)
 (ٜٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 (ٓٙٗا٢باوي الصغّب ص: )( ٘)
 (ٜٕٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٙ)
 أي ال حاجة إىل ذكر االستثناء( ٚ)
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بنتا أو بنت موطوءة   :الرابعةوَ  (ٔ)أما أو أـ زوجة أو موطوءة كذلك :والثالثة ،ابن كذلك
 .(ٕ)عنهن ُب الرضاع منتفٍ وذلك  ،من األخّبتْب جدة أو موطوءة جد كذلك وكلٌ  .كذلك
و يألـ فؤلخ/ب[ ٜٛ] أختبأف كاف لزيد أخ ألب وَ  ،خت األخ من نسبٍ أـر ٙب بَل فَ 

 .(ٖ)ازيد أو صغّبة أجنبية منو فؤلخيو نكاحهَ  امرأةبأف يرضع  أو رضاعٍ  .انكاحهَ 

أب أو جد ألب  (صلأزوجة ) فاسد الرجل ٗبصاىرة ٗبجرد عقد صحيح اَل  لىحـر ع( و  )

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ :لقولو تعاىل ؛اعضَ ب أو رَ سَ من نَ  ف عبلإأو أـ و 

بضرب عنق من  مره ألوَ  .(٘)ُب ا١باىلية :أي .(ٗ)چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
 بل.مستح :أي. (ٙ)أبيوة أمر اتزوج ب

من  أنص على تعلق ا٢برمة بكلٍ فصح وَ أَ حصر وَ أألنو  ؛لكاف أوىَل  (ٚ)]ببل تاٍء[زوج  :ولو قاؿ
 .نثىألاالذكر و 

 

                                                           

 .ب" سقط من :أو موطوءة كذلك قولو: "(  ٔ)
 (ٜٕٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (ٕ)
 (ٓٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٖ)
 ٕٕالنساء: سورة ( ٗ)
 (ٕٔٗ/ ٕ) كثّب ابن تفسّب، (ٕٖٔ/ ٛ) الطبي تفسّبانظر: ( ٘)
بعثِب النيب صلى اهلل »خايل ومعو الراية، قلت: أين تريد؟ قاؿ: (  عن الباء بن عازب رضي اهلل عنو، قاؿ: لقيت ٙ)

، ٚ٘٘ٛٔبرقم  (ٕٙ٘/ ٖٓ). أخرجو أٞبد «عليو وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيو من بعده، فأمرين أف أضرب عنقو
- (ٖ٘ٙ/ ٖ) ، والَبمذيٕٚٓٙبرقم  -بعده من أبيو امرأة تزوج من باب- كتاب ا٢بدود (ٜٙٛ/ ٕ)وابن ماجو 

 نكح ما نكاح- النكاح كتاب (ٜٓٔ/ ٙ)، وقاؿ: حسن غريب. والنسائي ٕٖٙٔبرقم  -أبيو امرأة تزوج فيمن باب
حديث صحيح على شرط  ، وقاؿ:ٕٙٚٚ، وا٢باكم برقم ٕٔٔٗبرقم  (ٖٕٗ/ ٜ) ، وابن حبافٖٖٖٔبرقم  -اآلباء

 .(ٛٔ/ ٛ) الغليل إرواء، (ٖٛ/ ٗ) ا٤بهرة ا٣بّبة إٙباؼ. وا٢بديث صحيح. انظر: مسلم، ومل خيرجاه
 أ "ثبلثا"، ولعل ما أثبتو من: ب، لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم.ُب: (  ٚ)
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 ہ چ :وإف سفل لقولو تعاىل أو رضاعٍ  من نسبٍ  حافدٍ وَ  من ابنٍ  (ل  فص)زوجة ( و  )

 . (ٔ)چ ہ

ـ ألنو  كاف أوؿ اإلسبَل  ،إلخراج زوجة من تبناه .(ٕ)چ ھ ھ     ہ چ :ووقولُ 
ا با٣بب زوجة ابن الرضاع لتحرديهَ  ال .(ٖ)ة األحزابة زيد ُب سورَ يسمى ابنا حٌب نزلت قصْ 

 ال أف :مفهـو ا٤بخالفة جيةشرط ح على أف ،منطوؽ ألنواآلية  ـ على مفهـودِّ قُ وَ  ،ابقالسَ 
 .(ٗ) ىناحَباز عن زوجة ا٤بتبِبِّ رادة االإك  ى،ص مفهـو ا٤بنطوؽ بالذكر مقتضييوجد لتخص

 :ف مل يدخل هبا لقولو تعاىلإمن أمها وإف علت و  وُ لَ  (أصل زوجة)ى الزوج لَ حـر عَ ( و  )

 /أ[.ٜٜ. ](٘)چ      گ گچ

اين الرويَ  ]البغوي وظاىر كبلـ[ قتضاه كبلـا منو لزوجتو ُب ا٢بياة كما (ءبوط) (ٙ)وحـر عليو
لقولو  .إف سفلبنسب أو رضاع وَ  (هالُ ص  ف)ا وإف كاف بنكاح فاسد لو ُب دبرىَ وَ  ،(ٚ)ترجيحو

                                                           

 ٖٕالنساء: سورة ( ٔ)
 ٖٕالنساء: سورة ( ٕ)
ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ چ قاؿ تعاىل: ( ٖ)

 ٖٚاألحزاب:  چگ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    
 (ٕٖٚ: ص) األصوؿ على الفروع ٚبريج ُب التمهيد، (ٓٛٔ/ ٕ) ا٤بنهاج شرح ُب اإلهباجانظر: ( ٗ)
 ٖٕالنساء: سورة ( ٘)
وأثبت ب، " سقط من: نسائكم وحـر عليو أمهاتف مل يدخل هبا لقولو تعاىل وَ إمن أمها وإف علت و  وُ لَ قولو" ( ٙ)

 مكانو: منو لزوجتو ُب ا٢بياة كما اقتضاه كبلـ البغوي وظاىر كبلـ الروياين ترجيحو.
 (ٜٚٔ/ٜ(، ٕبر ا٤بذىب )ٕٖ٘/٘لتهذيب )انظر: ا( ٚ)



 اؾؿحرؿات عؾى اؾتأبيدؿواـع اؾـؽاح                                                                           اؾـؽاح ؽتاب

 

ٖٙٓ 

 .(ٔ)چں ڱ ڱ     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :تعاىل
 .ٖببلؼ أمها كما مر ،اهَ لُ صْ ف مل يطأىا مل حيـر فإف .(ٕ)جور جيري على الغالبا٢بُ  كرُ ذِ وَ 

 فحرمت بالعقد ليسهل ،الفرؽ أف الرجل يبتلى عادة ٗبكا٤بة أمها  عقب العقد لَبتيب أمورهوَ 
 .(ٖ)ؼ بنتهاٖببَل  ،ذلك

]وفُػرِّؽ أيضا: بأف ُب إباحة أخذ األـ زوج بنتها ٞبلها على العقوؽ ٖببلفو ُب البنت فإف 
ٔبلي؛ ألف أخذ البنت زوج أمها ٗبجرده عقوؽ شفقة األـ ٛبنعها من التأذي بذلك وليس 

 .(ٗ)ألنو ٩با تتأذى بو وليس با٥بْب. ففيو ا٤بعُب األوؿ باألوىل[

اىرة ت ا٤بصَ بوتث و:اصلحَ  ااال مَ قحيث  .ا٤بِب استدخاؿُ  ِء:ا بالوط٢بق ُب الروضة وأصلهَ أو 
وثبوت الرجعة  ،تقرير ا٤بهر ووجوبو للمفوضةوَ  ،اف والتحليلحصَ العدة دوف اإلوالنسب وَ 

 ازنء ؼ ماٖببَل  هة.ستدخاؿ ماء زوج أو سيد أو أجنيب بشباوالغسل وا٤بهر ُب صورة الشبهة ب
ه  ىنا من اذكر  امَ وَ  .(ٙ)خبلفا للبغوي ،(٘)يثبت بو شيء من ذلك نو اَل إيد فالسَ  وأالزوج 

اىرة ومن ثبوت ا٤بصَ  .(ٚ)ما ٖببلفو ُب ٧بلْب آخرين وىو ا٤بعتمدعدـ ثبوت الرجعة جزَ 
 .وإف خالف فيو البلقيِب ،ىو ا٤بعتمد ،ستدخاؿباال

                                                           

 ٖٕالنساء: سورة ( ٔ)
 (ٕٕٗ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٕ)
 (ٜٕٔ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٓ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٗٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٚ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٘)
 (ٖٚٙ/٘التهذيب )( ٙ)
 (ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٚٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٚ)
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  ،ستدخاؿنزاؿ واالاؿ اإل٧بَبما حَ  ء٤باايكوف /ب[ أف ٜٜ] ستدخاؿويشَبط للتحرًن باال
 (ٕ()ٔ)[لْبا٢با]ف توجد الزوجية أو الشبهة ُب أك

ا سوى القبل مَ  ءِ ومن وط .اتو ولو بشهوةعداه من مقدمَ  امَ ء: بوط ف:خرج بقوؿ ا٤بصنوَ 
 .(ٖ)الدبروَ 

نعم وطء ] للمحـر ةإذا ال حرم (٘)(ٗ)وال لواط[وال تثبت مصاىرة بزنا ] ،العدة تثبت ال كما  
 .(ٙ)[ا٤بكره واجملنوف من أقساـ وطء الشبهة فيعطى حكمو

لكنو ىنا موىم  ،حصرأفصح وَ أىو وَ  .أصل زوجوَ  :شرح عليها ٍبُب نسخة ا٤بصنف الوَ 
 ،صلو على زوجتوأحرمة  ليقيدأيضا، ا يشتمل الرجل ُب الشرح ٞبلو على مَ بلمو ظاىر كو 
 .إذا حرمت عليو كاف حراما عليهاَوفصل؛ ألف زوجة َفْصلو  صلأزوجة وَ  :فيو تكرار مع قولووَ 

بن وال أمو وال أـ زوجة األب أو اال وال ،ـر بنت زوج األـ أو البنتٙب اَل  وعلم من كبلمو أنو
 .(ٚ)باالر  وأة الربيب جَ وَ  زَ اَل وَ  ،بنتها

 بٍ أوإال فهو ليس ب .يعِب صورة (أب  جهة  في) :زاده بقولوبقيد  .فبل حيـر (زنا ال ولدُ  )
 (ٛ)/فلو نكاح من ٙبقق أهنا  .ت من زناه لكاف أوىَل قُب جهة من خل :فلو قاؿ ،شرعا

                                                           

 ب.. وأثبت ُب: أطمس نصف الكلمة من (  ٔ)
 (ٓ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، ٓٓٔ/ٚانظر: ا٤بهمات ( ٕ)
 أيب ابن عنداالوؿ: عند البغوي والروياين أنو كالوطء، والثاين:  -كما ذكر الشيخاف وإف مل يرجحا-فيو قوالف ( ٖ)

 أنو ليس كالوطء.  وغّبىم واإلماـ القطاف وابن ىريرة
 (ٖٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٚ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، ٖٙٙ/٘(، التهذيب ٚٓٔ/ٜانظر: ٕبر ا٤بذىب ) 
 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم. ب،"األلفاظ" وما أثبتو من :  أ:ُب: (  ٗ)
 (ٖٔٔ/ ٚ) الطالبْب روضة، (ٖٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
 (ٓ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٚ)
 [إٔٙ: ]ب/هناية( ٛ)
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حكاـ أر ئاسَ  فاءة عنو شرعا بدليل انتيجنبأالزنا فهي  ءحرمة ٤با إذ اَل  (ٔ)ت من زناهقخل
ـر ٙبإذا مل وَ  .(ٕ)حرمها عليو/أ[ ٓٓٔ]ا من خبلؼ من يكره لو ذلك خروجً وَ  ،النسب عنها

 .(ٗ()ٖ)]زنا[ بنتصغّبة فك زافلو أرضعت بلنب وَ  .وىَل أعليو فغّبه من جهتو 

 ؛من الزنا (٘)]ابنها[حـر عليها نكاح يا فر ٧بارمهَ ئاسَ ـ وَ األ :ُب جهة أب :خرج بقولووَ 
  اَل وَ  ،انسانً إأف االبن كعضو منها وانفصل منها  :الفرؽوَ  .ارث بينهمَ اإللثبوت النسب  وَ 
 . (ٙ)خلقت منها البنت بالنسبة لؤلب كذلك النطفة الٍب

السيد ٥با  ءفوط ،اأبدً  ولو ٧برمةً  (بملك  )ُب ا٢بياة ولو ُب الدبر  (ءة  موطو ) ةٌ أم (ةوكزوج  )
 ،صولوأوَ  ئالواطفروع ة على ءحٌب ٙبـر ا٤بوطو  (صهر) ثبوت حرمة (في) ٗبنزلة عقد النكاح

( و)كما تثبت ا٢برمة تثبت احملرمية بناهتا لصّبورهتا فراشا بذلك َو ة وَ ءوحيـر عليو أمهات ا٤بوطو 
 .(ٚ)ال ُب عدة ئ،طاللو  (نسب)ُب ٢بوؽ 

 .يأٌب ُب ٧بلو كماأ  يطف مل إوَ  اءستب بل جيب اال ،دعاهاخيالف ذلك خبلفا ٤با  اَل و لصْ وكبلـ أ
أما ٦برد  ،ا ُب عقد النكاحكجمعهمَ   ،با٤بلك ءذكر أنو حيـر ا١بمع بْب األختْب ُب الوطنوس
 .(ٛ)ٖببلؼ النكاح ،النسببو يلحق  اَل ذكر وَ  ا ٩باك فبل يثبت شيئً لا٤ب

                                                           

 زنا فرعو". ُب: ب: زيادة : "أو( ٔ)
 روضة الطالبْب،  (ٖٓ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٓٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيط، (ٓٗٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٕ)
(ٚ /ٜٔٓ) 
  ب، لعلو األقرب للمعُب.فكبنت اباه" وما أثبتو من أ: "ُب: (  ٖ)
 (ٕٚٛ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٛٗٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم. ب،"أبيها" وما أثبتو من:  أ:ُب: (  ٘)
 (ٕٚٛ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٙ)
 (ٖ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٕٕٛ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب، (ٕٓٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٚ)
 (ٕٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٛ)
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أكاف  ءسوا ئالواط :أي (وتهببش) -يضاألو ُب الدبر وَ -ُب ا٢بياة  ةٌ ءموطو  كزوجةٍ (و)
 ،و ا٤بشَبكةأو أمتَ  ،فاسدٍ اٍء أو شر  ف يطأ بنكاحٍ أك  .أـ ال/ب[ ٓٓٔ] ة شبهة أيضاءللموطو 
 .لك كالزوجةذة ُب ٝبيع ءفا٤بوطو  ،إف كانت عا٤بةً وَ  ،وأو من ظنها زوجتَ  ،لدهوَ  ةَ أو أم
٢بوؽ  ُبو  ،بناهتاحيـر عليو أمهاهتا وَ وَ  ،أبنائوبائو وَ آحـر على تف .الصهرُب  :أي (اهمفي)

قياسا ُب وَ  ،ا ىناا منو إٝباعً الحتماؿ ٞبلهَ  ء؛عليها بالوط (ة  عد) ُب وجوب( و)النسب 
 .(ٔ)ٔبامع أف كبل يوجب العدة ،ُب النكاح ءولْب على الوطاأل

عدـ ا وَ لعذرىَ  ؛عليو ( ٥بامهر)وجوب  (في) خاصة (ٕ)(ة منهابشبه) ةٌ ءموطو  كزوجةٍ (و)
 :فقوؿ البلقيِب .ف اعتقدت التحرًنإو  ،لياف خبلؼ ُب ا٢بِ جرَ  :من عذرىاوَ  ،افٍ ز نو أل ،عذره

 .نو وجب ٥با مهر من غّب شبهة فيو نظرأل :أي ة.ىذه مستثنا

هتها بشوَ  ،لبغي (ٖ) مهرإذ اَل  ؛اعدا ا٤بهروجب مَ تا حدىَ ف شبهتو وَ أ :ا ذكرتواصل مَ حَ وَ 
 .شبهتهما توجب ا١بميعوَ فقط، وحدىا توجب ا٤بهر 

 ئطا حيل للو بَل فَ  .(ٗ)ا ٤با قد يومهو كبلـ ا٢باويخبلفً  ،ا ٧برميةٌ مطلقً  ةٍ بهالش ءبوط تثبت اَل وَ 
ة بل ءكا٤بوطو   مسهماهبما وال  ةا٤بسافر  ا٣بلوة وَ اَل ها وَ وبنتِ  وءتوـ موطأ ىلإ بشبهة النظرُ 

ُب  وبنتهاة هبما ]ءا٤بوطو أـ حتجاب ابأف مشقة /أ[ ٔٓٔ: ]ا٤بلكوفارقت النكاح وَ  .(٘)ىلأو 
 .(ٚ)عليو إليها منتفية ىنا (ٙ)[ادخو٥بم

                                                           

 (ٕٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
 "بشبهتها". ب:ُب: (  ٕ)
 بقولو: "إذ ال مهر" سقط من: (  ٖ)
 (ٔٙٗا٢باوي الصغّب ص: )( ٗ)
 (ٖٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 لعلو األقرب للمعُب واهلل أعلم.ب، "وبينهما ُب دخو٥بم" ما أثبتو من  أ:ُب: (  ٙ)
 (ٖ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٚ)



 اؾؿحرؿات عؾى اؾتأبيدؿواـع اؾـؽاح                                                                           اؾـؽاح ؽتاب

 

ٖٙٗ 

العدة سبب ا٤بصاىرة والنسب وَ يأف استدخاؿ ا٤باء احملَـب وَ  ، أثر لواَل  ءغّب الوطمر أف الزنا وَ وَ 
 .(ٕ)بو أو فيو ئا وطمَ  (ٔ)[زيادة] حتماؿال ا٣بنثىء  أثر لوطاَل وَ . فقط

أـ زوجتو أو بنتها أو  ءفلو وط .الدواـو بتداء اال (ٖ)مر[]ما ُب ثبوت ا٢برمة في ءسواوَ 
 .انقطع النكاح :و بشبهة فيهماياستدخلت من

مثلها كل وَ  .(ٗ)٤بريد النكاحف ٩بن ذكر  (بو محرم اشتبومحصورا )عدد من النسوة  (وحرم)
 .(٘)غّب ذلكوَ  توثنعاف ونفي و بنحو لَ  ة٧برم

لكن ا٤بوجود ُب النسخ  ذلك، تشديد الراء ا٤بفتوحة ليشمل ٝبيعـ بضم ا٤بيم وَ رَ ولو ضبط ٧بُ 
ا تنبغي ا للتحرًن وال دخل لبلجتهاد فيو كما مر ُب بابو مع مَ ذلك تغليبً وَ  ؿ؛ا٤بعتمدة األو 
 داءسو ٗبن اَل تبهت شا اءسودكومنو يعلم أهنا لو ٛبيزت ٗبا يقطع بسببو أهنا ىي   .مراجعتو
مل تت بولد وَ أُب طهر ف ةً اثناف امرأ ءا لو وطمنو مَ  واستثِِب  .(ٙ)از لو النكاح منهنفيهن جَ 

التحقيق  :لكن قاؿ الزركشي .وتفلو نكاح بنت أحدمها مع كوهنا أخ ،لحق بأحدمها إىل اآلفي
 .خبلفو

 ٍببأف احملرمة  :باه احملـرتشاذه الصورة وصورة يفرؽ بْب ىَ /ب[ ٔٓٔ] على األوؿ فقدو 
احدة منهما تتحقق ا٢برمة ُب وَ ىنا مل وَ  ،ا ثبتا ال يزيل مَ لتباسهَ اة فنحصلت يقينا ُب معي

 .فكاف األصل ا٢بل ،معينة

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٕٜٕ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: (ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٙٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘ٓٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٗ)
 (ٔ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
 : "اشتبهت بْب سود وبي  فلو النكاح من البي  كما ىو جلي"بُب: (  ٙ)
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د كما ُب االصطياَ   متغمرًا،ل اإلباحة مع كوف ا٢براـ عماال ألصْ إ حيرمن بَل أما غّب احملصور فَ 
افر إىل إف سَ وَ  وفإن ،وإال ا٫بسم عليو باب النكاح ،٩بلوؾ احة اشتبو هبا صيدٌ من صيود مبَ 

 .(ٔ)يها أيضاأمن مسافرهتا إليأخرى مل  ةبلد

خالفو وَ  .(ٕ)ٖببلؼ الوالةه على اآلحاد عدي  الذي يعسربأنو : احملصور غّبَ  اـُ ضبط اإلمَ وَ 
 هعد (ٖ)احد لعثر على الناظركل عدد لو اجتمع ُب صعيد وَ   و:اء بأنطو ُب اإلحيَ بالغزايل فض

ا شك مَ وَ  ،بالظناط تلحق بأحدمها سَ ما أوْ بينهَ وَ  ،رينشٖببلؼ ٫بو الع ،ٗبجرد النظر كاأللف
وٕبث  .(٘)صل باأليتعْب التحرًن عند الشك عمبًل  :قاؿ األذرعيوَ  .(ٗ)القلب وفي فيو استفٍب

فإف كاف كل قسم  ،ا بعددىنقسم أقسامً  :أيضا أنو لو اختلط ٝبع من ٧بارمو بغّب ٧بصور
ٗبحـر  ىمإف كاف ظاىر تعبّب وَ  ،ا ٕبثو متجومَ فإف جهلن حرمن وَ  .غّب ٧بصور حل وإال فبل

كعكسو   (ٙ)ف اشتباه الرجل احملـر على امرأةأو /أ[ ٕٓٔ] ،فأكثر خيالفو ةالشامل للواحد
 .ابق فيأٌب تفصيلوالسَ 

                                                           

 (ٖٜٕ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٔ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٔ)
 (ٙٔ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب (ٕ)
 ."االحاد ب:ُب: (  ٖ)
 (ٖٓٔ/ ٕ) الدين علـو إحياء( ٗ)
 (ٖٜٕ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر النقل عنو: ( ٘)
 ب.قولو: "على ا٤برأة" سقط من : (  ٙ)
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 []المحرمات على غير التأبيد

ى العدد لَ الزيادة عَ  :منها (ٔ)/لو أسباب و  ،ا أخذ فيما حيـر ال مؤبداا حيـر أبدً و٤با فرغ ٩ب
 .الشرعي

 []المانع األول: الزيادة على العدد الشرعي

 ڑ ڑ ژ    ژ چ :من النسوة لقولو تعاىل (جمع خمس)من ٍب حـر بالنسبة ٫بو ( و)

 چ ک ک
أمسك » :ى عشرلَ وقد أسلم عَ  (ٖ)لغيبلف ٤با صح من قولو وَ  .اآلية (ٕ)

احدة وأمسك فارؽ وَ : »ى ٟبسلَ ٤بن أسلم عَ  (٘)أيضا وقاؿ ذلك .(ٗ)«ائرىنا وفارؽ سَ أربعً 
 .وإذا امتنع ذلك ُب الدواـ ففي االبتداء أوىل (ٙ)«أربعا

                                                           

 ب[ٕٙهناية: ]ب/( ٔ)
  ٖالنساء:  سورة( ٕ)

بنت عبد مشس. كاف أحد وجوه ثقيف،  وأمو سبيعة غيبلف بن سلمة بن معتب الثقفي. أسلم بعد فتح الطائف، (ٖ)
/ ٖاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )انظر:  وأسلم وأوالده: عامر، وعمار، ونافع، وبادية،  مات: ُب آخر خبلفة عمر.

 (ٖٕ٘/ ٘(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٕٖٛ/ ٗ(،  أسد الغابة )ٕٙ٘ٔ
، ٖٜ٘ٔبرقم  -نسوة أربع من أكثر وعنده يسلم الرجل باب-النكاح كتاب (ٕٛٙ/ ٔ) ابن ماجو أخرجو( ٗ)

 والعملوقاؿ: " ٕٛٔٔبرقم  -نسوة عشر وعنده يسلم الرجل ُب جاء ما باب- النكاح أبواب (ٕٚٗ/ ٖ) والَبمذي
: ص)، والشافعي ُب مسنده ٖٕٛٚبرقم  (ٕٓٔ/ ٕ)ا٢باكم و ".  وإسحاؽ وأٞبد، الشافعي، منهم أصحابنا عنديو عل
 الغليل إرواء ،(ٙٓٙ/ ٚ) ا٤بنّب البدر: انظر. صحيح طرقو ٗبجموع وا٢بديث (٘ٙٗ/ ٜ)، وصححو ابن حباف (ٕٗٚ
  (.ٜٕٗ/ ٙ) السبيل منار أحاديث ٚبريج ُب
 ُب: ب: زيادة: "وقاؿ ذلك أيضا ٤بن أسلم على ٜباف".(  ٘)
 النكاح كتاب (ٜٕٗ/ ٚ) والبيهقي ُب السنن الكبى (ٕٗٚ: صنوفل بن معاوية )أخرجو الشافعي من حديث ( ٙ)
/ ٕ) ا٤بنّب البدر خبلصة. قاؿ ابن ا٤بلقن اسناده غّب قوي. ٚ٘ٓٗٔبرقم  -نسوة أربع من أكثر وعنده يسلم من باب-

ٜٔٗ) . 
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مل تتعْب  نوالكبلـ فيم .(ٔ)أنو جيوز ٝبع تسع :مذىب من فهم من اآليةبطبلف و يعلم وبَ 
 .(ٕ)لكونو حرا ينكح أمةأو الواحدة لسفو أو جنوف  وُب نكاح

ألف لو ثنتْب فقط  (ثالث)رؽ بأي صفة كاف كمبع  ٝبع  وأي ٤بن في (لعبد)بالنسبة  (و)
َعَلى  :-كما نقلو البيهقي-قد أٝبع الصحابة رضي اهلل عنهم وَ  .(ٖ)على النصف من ا٢بر

 .(ٗ) ينكح أكثر من اثنتْبأنو اَل 

ف بأواحد  (بعقد)إف ٝبعهن ( و  ) .بطل ُب الزائد :فإف نكح أحدمها العدد ا٤بمتنع عليو مرتبا
( و ،ال) .إذ ال مرجح ؛ُب ا١بميع( بطل) /ب[ٕٓٔ]ا ىن واحدً ؤ كل أولياو هن أو اٙبد وليي 

 ،فقط دوف غّبمها (افيهم  )مثبل فبل يبطل ُب ا١بميع بل  (انختأبو )ا٢باؿ أف ذلك العقد 
 ية أولو اَل وَ  .ا١بمع بينهما نألنو ال ديك :وإمنا بطل فيهما معا ،(٘) بتفريق الصفقةعمبًل 

 .بطل ُب ا١بميع :لى أربع أخواتععقد  أوْ  ،ولو كانتا ُب سبعى. خر ألحدمها على األ

 ،لو كاف ُب األختْب ٫بو ٦بوسية بطل فيها فقطوَ  ،ْب حيـر ا١بمع بينهمااثنتكل   :وكاألختْب
 .(ٙ)كما ىو ظاىر

قاؿ ابن  .كل تقديربا صحيح فنكاحهَ  (ٚ)[وواحدة]ثنتْب ثبلث معا و  سٍت، ىلَ لو عقد عَ وَ 
واألصل  ، فيبطلّبلفريقْب حيتمل التأخامن عقدي  ألف كبل ؛باطل :ونكاح الباقيات :ا٢بداد

 .ىو السابقوَ  ،صحيح نأحد العقدي :-بعد أف غلطو-الشيخ أبو علي  ؿَ اقَ وَ  .عدـ الصحة

                                                           

 (ٚٙٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويذكر ىذا القوؿ والرد عليو ا٤باوردي ُب ( ٔ)
 (ٕٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘ٗ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 .(ٖ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب ،(ٚٗ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٕٔٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٖ)
 (ٖٜ/ ٓٔ) واآلثار السنن معرفةانظر: ( ٗ)
 (ٕٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٔٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيط انظر:( ٘)
 (ٖ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 واهلل أعلم. ،األقرب للمعُبُب: أ "وُب احدة" وما أثبُتو من: ب، لعلو (  ٚ)
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 -أو ادعاه ومل يصدقو أىلو ،سبقايدع حيث مل -وقف نكاح ا٣بمس وينفق عليهن و٥بن يف
قياس ما مر فيما إذا وقع بأنو وأيد اإلسنوي قوؿ ابن ا٢بداد . (ٔ)خ للضرورةطلب الفس

 .(ٕ)جهل السابقوَ  عقداف على امرأةٍ 

ىذا ا٤بعُب وَ  ،ا مر من تعذر إمضاء العقد لعدـ تعيْب السابقمَ  ويوجو بأف ملحظ البطبلف ٍبَ 
 .موجود ىنا

أصبل بل ىو ] مل يعهد جوازهوَ  ،متعددالزوج عليو ٍب واحدة وَ /أ[ ٖٓٔ]والفرؽ بأف ا٤بعقود 
بأنو إف  :يرد .فاغتفر فيو ما مل يغتفر ُب ذلك (ٖ)[٩بنوع منو وىنا بالعكس وقد عهد جوازه

وقع ا٣ببلؼ فيو فلم يعهد  لذيوإف أريد التعدد ا ، يؤثربَل أريد جواز التعدد من حيث ىو فَ 
وألف الوقف مع عدـ تعيْب  ،(ٗ)ذكورةا قالو ابن ا٢بداد لعْب علتهم ا٤بفاألوجو مَ  ،جوازه أيضا
 نظر إال أف أبا علي يقوؿ ٥بن طلب اَل وَ  ،بسهن ال إىل غايةٕبلـز عليو ضررىن يالسابق 
لذا مل يقولوا وَ ؛ ى أف نفس طلبو فيو مشقةلَ قد يتعذر عَ وَ ٗبا مر،  ألنو مشروط عنده ؛الفسخ
 .ا٤بذكورة فكما ألغوا النظر إليو ٍب فكذا ىنا (٘)ة الزوجألبو ُب مس

وإذا تأملت ماتقرر علمت أف صورة مسألة ا٣ببلؼ بينو وبْب ابن ا٢بداد: ما إذا علم السبق ]
دوف عْب السابق وحينئذ يتقيد قوؿ ابن ا٢بداد بالبطبلف ٗبا قيد بو نظّبىا السابق ُب نكاح 

-علمت عْب السابق ونسيت: فالذي يتجو فيو  الوليْب من اليأس من العلم بالسابق. أما إذا

                                                           

 (ٜٜٕ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٕٕٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
 (ٗٓٔ/ٚا٤بهمات )( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٜٜٕ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٗ)
 "تعدد الزوجة" :ب:ُب(  ٘)
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أنو يتوقف، وكذا لو مل حيصل اليأس ُب األوىل. وقد مر آنفا عن اإلسنوي  -أخذا ٩با مر ٍبَ 
 .(ٔ)[ُب ترجيح كبلـ ابن ا٢بداد بالقياس على ما مر ٍبَ ما يشهد لذلك

٥با  (خت  أمع  امرأة  )حـر ٝبع ( و) .يأٌب انكاح خامسة كم -ال رجعية- لو ُب عدة بائنٍ وَ  
٥با كذلك بواسطة أو غّبىا من  (ة  أو خال عمة  )مع  (أو) أو أـٍ  من نسب أو رضاع ألبٍ 

 ے ھ ھ چ :لقولو تعاىلطء ولو من غّب و  (في نكاح  )جهة األب أو األـ 

بنت ال العمة على وَ  ،نكح ا٤برأة على عمتهاتال » :و٤با صح من قولو  .(ٕ)چ     ے
ال الكبى على /ب[ ٖٓٔ]ى بنت أختها لَ وال ا٣بالة عَ  ،وال ا٤برأة على خالتها ،ختهاأ

 نظر اَل وَ . (ٖ)«مهنانكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحإ ،ى الكبىلَ  الصغرى عَ اَل الصغرى وَ 
 .(ٗ)غّبيتف الطبع وبأبذلك  اللرض

ف إ ،اكل امرأتْب بينهما نسب أو رضاع حيـر تناكحهمَ   :ابط من حيـر ا١بمع بينهماضَ وَ 
 .(٘)مها ذكراافرضت إحد

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 ٖٕالنساء: سورة  (ٕ)
 ، والَبمذيٕ٘ٙٓبرقم  -النساء من بينهن جيمع أف يكره ما باب- النكاح كتاب( ٕٕٗ/ ٕ)أخرجو أبو داود ( ٖ)
حديث ، وقاؿ ٕٙٔٔ برقم -خالتها على وال عمتها على ا٤برأة تنكح ال جاء ما باب- النكاح أبواب( ٕٗٗ/ ٖ)

من غّب زيادة " –وا٢بديث . ٚٔٔٗبرقم  (ٕٚٗ/ ٜ)، وابن حباف ٜٓٓ٘برقم  (ٖٖٓ/ ٘ٔ)، وأٞبد حسن صحيح
 التلخيص، (ٜٚ٘/ ٚ) ا٤بنّب البدر، (ٜٙٔ/ ٖ) الراية نصبصحيح. انظر:  -"مهنانكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحإ

ضعفها  . عند ابن حباف من حديث ابن عباس إنكن إذا فعلًب ذلك قطعًب أرحامكنوزيادة: ، (ٕٖٙ/ ٖ) ا٢ببّب
 (ٜٗٔ/ ٕ) ا٤بنّب البدر خبلصةابن ا٤بلقن ُب 

 .(ٜٓٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٗ)
 (ٔٗ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
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رض فألف حرمة ا١بمع بينهما وإف حرمت ب ؛من أخرى وا أو بنتفبل حيـر ٝبع ا٤برأة وأـ زوجهَ 
 رضاع بل اَل ا قرابة وَ كن ليس بينهمَ ل ،فرض بنتو ذكرا ُب الثانيةبو  أـ الزوج ذكرا ُب األوىل

 .(ٕ()ٔ)ها أو ابنهايبأوكذا يقاؿ ُب ٝبع ا٤برأة وزوجة  ،اىرةمصَ 

حيـر ا١بمع بْب كل امرأتْب  :الرضاع بأف يقاؿقد يستغُب عن قيد القرابة وَ وَ  :قاؿ الرافعي
ف حـر إألف أـ الزوج مثبل و  ،فتخرج ىاتاف الصورتاف ،ـر عليو األخرىٙبأيتهما قدرت ذكرا 
ـر عليها األخرى بل ٙببن لو قدرت ذكرا لكن زوجة االبن لو قدرت ذكرا ال عليها زوجة اال

 (ٖ)تكوف أجنبية عنها انتهى

 .(٘)فذكر ضابطو دوف ضابط األصحاب (ٗ)تبعو ُب ا٢باويوَ  

هبما مع جواز ا لصدؽ الضابط أمتهَ ف ا٤بصنف حذفو إليراد اإلسنوي عليو السيدة وَ أوك
بأف  :وأجيب ،الرضاععلى ضابطهم لعدـ القرابة وَ /أ[ ٗٓٔ]وال يرداف (ٚ)./(ٙ)ا١بمع بينهما

فتخرج ىذه ألف  ،ا٤بؤبد ا٤بقتضي ٤بنع النكاح (ٛ)]التحرًن[ :ا٤بتبادر بقرينة ا٤بقاـ من التحرًن
إف مل حيل لو و  ،بأف السيدة لو فرضت ذكرا حل لو وطء أمتو با٤بلكوَ  ،التحرًن فيها قد يزوؿ

 .(ٜ)انتهى انكاحهَ 

                                                           

 ب." سقط من:  ها أو ابنهايبأوكذا يقاؿ ُب ٝبع ا٤برأة وزوجة  قولو:"(  ٔ)
 (ٓٔٔ/ ٘) ا٤بذىب ُب الوسيطانظر: ( ٕ)
 وفيو بدؿ أجنبية عنها: أجنبية عنو. (ٕٗ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٖ)
 (ٕٙٗا٢باوي الصغّب ص: ) (ٗ)
 ا١بمع جيوز فبل. احملرمَية يقتضي رضاع، أو قرابة، بينهما امرأتْب كل: ذلك ضبط ُب األصحاب قاؿقاؿ ا١بويِب: ( ٘)

 (ٕٕٙ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب .بينهما
 (ٕٓٔ/ٚا٤بهمات )( ٙ)
 [إٔٚ: ]ب/هناية( ٚ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٛ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٜ)
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 .ى التنزؿ فما قالوه أبْب وأحسنلَ عَ وَ 

ا من امرأة وربيبة زوجهَ  امرأةٍ وَ  ، حيـر ا١بمع أيضا بْب بنت رجل وربيبتوأنو اَل  :وعلم ٩با تقرر
 .(ٔ)تو من أبيوخمو وأأختو من أو  أخرى،

مها احدإفإذا وطء مالكهما  (وطء ملك)ختها ٩بن ذكرت ُب أحـر ٝبع امرأة مع ٫بو ( و)
بل التقاطع ىنا أوىل  ،لئبل حيصل ا١بمع ا٤بنهي عنو ؛حـر عليو وطء األخرى :لو ُب الدبروَ 

 .(ٕ)لتوقف ا٢برمة على الوطء ا٤بقصود بالذات

ا بطبلؽ أو فسخ ٩بن حيـر ٝبعهما بنكاح حلت األخرى كأربع سواىَ  (فإن بانت األولى)
فإف ادعى  .ٖببلؼ الرجعية ألهنا ُب حكم الزوجة -ُب العدةولو - ،اوأمة حيل لو نكاحهَ 
وعدـ وقوع الطبلؽ  ،د بوطئهاوا٢ب ،ختهاأصدؽ بالنسبة لنكاح ٫بو  :انقضاء عدهتا بإخبارىا

ُب العدة من غّب /ب[ ٗٓٔ]ا٤برتدة بعد الوطء ما دامت وَ  .ال إلسقاط نفقتها ،لو أوقعو
 .(ٖ)بينونة كالرجعية

 -فهو أعم من كبلـ أصلو -بيع أو ىبة مع قب  :بنحو (ملكها)كانت أمة تزوجها ٍب   (أو)
 .(ٗ)قطاع فراش النكاحنال ؛اانفسخ نكاحو وحل لو نكاح أختها وأربع سواىَ 

بيع بت أو  :صدر منو فيها لغّبه بنحو (بتمليك)ة ٗبلك اليمْب وءعليو ا٤بوط (أو حرمت)
 اإلعتاؽ.مثل ذلك وَ  ،لو لبعضها مع قب  بإذف ُب ا٥ببةأو ىبة وَ  ،بشرط ا٣بيار فيو للمشَبي

ـٍ  ٖببلؼ ٫بو رىنٍ  . ٝبعبَل لزواؿ ا٢بل فَ  (حلت األخرى تزويج أو كتابة)بنحو  (أو)  وإحرا

                                                           

 (ٜٕ٘/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٔ)
 ، (ٜٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٖ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 (ٔٗ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز ،(ٜٙٔ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر:   (ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
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 اَل ألهنا أسباب عارضة مل تزؿ ا٤بلك وَ  ؛ابشرط ا٣بيار للبائع أو ٥بمَ  وبيعٍ  وردةٍ  وعدةٍ 
 .(ٔ)االستحقاؽ

 .ألف ذلك ال يزيل الفراش ؛ا عليمالتحرًن بالقوؿ كحرمتهوَ ، ستباءوال يكفي أيضا اال

مل جيز لو  ،ا ٍب عجزتأو كاتبهَ  ،ا ٍب طلقتجهَ أو زوَ  ،أو إقالةٍ  بعيبٍ  ولو عاد حل األوىل برد  
الستوائهما  ؛ بْب وطء أيتهما شاءخيَّب وإف عادت قبل وطء الثانية  .ها حٌب يستبئهائوط
 .(ٖ)ألهنا ُب ىذه ا٢بالة كاألوىل ؛ائدة حٌب ٙبـر األخرىز وطء العَ أو بعده مل جي ،(ٕ)[ينئذح]

أو أمة  ،ـر عليو كأختو أو ٦بوسية فوطئها مل ٙبـر األخرىمها ٙباحدإختْب ألو ملك ٫بو وَ 
 .(ٗ)مها فاألخرى أبدااحدإأو  ،حرمتا -ا بالتحرًن٤بولو عا/أ[ ٘ٓٔ] -بنتها فوطئها وَ 

 [الطالق]المانع الثاني: استيفاء عدد 

يعِب من  (من عبد)مطلقة و( )من الطلقات عليو  (ةثبالثال)من حر  (مطلقة)حرمت ( و)
أي الثانية دوف األوىل بأف كاف ذميا  (وإن رق عندىا) (٘)عليو (بالثانية)ا لو مبعضً فيو رؽ وَ 
 .وطلق الثالثةار حربيا فاسَبؽ ٍب نكحها ٍب صَ  ،فطلق

 فأنت طالق  إف عتقتُ  :كأف قاؿ ٤بن ديلك عليها ثنتْب  (بعتقو) بالثانيةأي  (ال إن علقها)

 

 

                                                           

 (ٜٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٖٗ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٔ)
 ب.كتبت كذلك ُب: (  ٕ)
 (ٕٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٕٚ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: (  ٖ)
 (ٜٕٙ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 (ٔٚ/ ٛ) روضة الطالبْب، (ٓ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٘)
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بل تبقى لو  ،ونة الكبىين ٙبصل الببَل فَ  فعتقَ  ،فأنت طالقٌ  وإف عتقتُ  .طلقتْب أو واحدة
 .(ٔ)فيقَبف وقوع الثانية ٗبلك الثالثة .فبل يقع إال بعده ،طلقة لَبتيب الطبلؽ على العتق

فأنت  إف متُ  :وقاؿ سيده .ات سيدي فأنت طالق طلقتْبإف مَ  :ا لو قاؿومثل ذلك مَ 
وإف  ،فعلم أنو مٌب مل يكن رقيقا عند الثالثة مل يفتقر إىل ٙبليل .خرج من الثلثفمات وَ  .حر

ألف  ؛ابق منهما السَ شك ُبوَ وكذا لو وقعت  .معو ـأوقعت بعد عتقو أ ءرؽ بعدىا سوا
 .األصل عدـ تقدًن العتق عليها

قبل وَ  (ٕ)ُب نكاح أو أنكحة/ب[ ٘ٓٔ]غّبه بطلقتْب وحيث بانت مطلقة ا٢بر بثبلث وَ 

 ىئ چ :لقولو ؛(ٖ)ا غّبه بنكاح صحيحزوجً  (حتى تنكح)ل لو ٙب ملالدخوؿ أو بعده 

 . (٘)چ جب يئ  ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی چ .الثالثة :أي (ٗ)چی

كنت عند : فقالت إىل النيب  قرظيال (ٙ)فاعةجاءت امرأة ر » :ْبمع خب الصحيح
إمنا معو وَ  -زايبفتح ال- (ٛ)بّبفتزوجت عبد الرٞبن بن الزَ  ،فطلقِب فبت طبلقي (ٚ)رفاعة

                                                           

 (ٖٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
" غّبه بطلقتْب ُب نكاح أو أنكحةألصل عدـ تقدًن العتق عليها وحيث بانت مطلقة ا٢برة بثبلث وَ ألف ا قولو: "(  ٕ)

 .بسقط من :
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٖ)
 ٖٕٓالبقرة:  سورة (ٗ)

 ٖٕٓالبقرة: سورة  (٘)

. انظر: عائشةوقيل: : سهيمة، وقيل ا٠بها:ٛبيمة بنت وىب أيب عبيد القرظية مطلقة رفاعة : امرأة رفاعة القرظي (ٙ)
 (ٛ٘/ ٛ(، اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٖٗ/ ٚأسد الغابة )، (ٜٛٚٔ/ ٗاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )

بن رفاعة القرظي. من بِب قريظة. وىو خاؿ صفية بنت حيي بن أخطب أـ ا٤بؤمنْب،  بن ٠بوأؿ، وقيل: :رفاعة (ٚ)
/ ٕ( أسد الغابة )ٓٓ٘/ ٕزوج النيب صلى اهلل عليو وسلم فإف أمها برة بنت ٠بواؿ، االستيعاب ُب معرفة األصحاب )

 (ٛٓٗ/ ٕ( اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ٖٕٛ
ظي، من بِب قريظة. ىو الذي قالت فيو امرأتو ٛبيمة بنت وىب: إمنا معو مثل باطيا القر بن  :عبد الرٞبن بن الزبّب (ٛ)

ىدبة الثوب، وكاف تزوجها بعد رفاعة ابن ٠بوأؿ، فاعَبض عنها، ومل يستطع أف ديسها، فشكتو إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل 
(، اإلصابة ٕٗٗ/ ٖ) (، بن أسدٖٖٛ/ ٕاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ). انظر: عليو وسلم، فذكر حديث العسيلة
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يذوؽ حٌب تذوقي عسيلتو وَ  ،ال ؟أتريدين أف ترجعي إىل رفاعة :فقاؿ .مثل ىدبة الثوب
 .(ٕ)التنفّب من الطبلؽ الثبلث :حكمة ذلكوَ  .(ٔ)«عسيلتك

وعند الشافعي رٞبو اهلل تعاىل  .(ٖ)بالوطء ةصلا٢بااللذة  :عند اللغويْب وا٤براد بالعسيلة
٠بي بو  .(٘)النسائيقد ورد تفسّبىا مرفوعا عند أٞبد وَ وَ  .(ٗ)والوطء نفسُ  :ٝبهور العلماءوَ 

ا ديلكو من قيس با٢بر غّبه ٔبامع استيفاء مَ وَ  .ذلك تشبيها لو بالعسل ٔبامع اللذة
 .(ٙ)الطبلؽ

 .(ٚ)اح الصحيح الوطء ُب ملك أو شبهة أو نكاح فاسدخرج بالنكوَ 

أو  (ٛ)[]حشفةً كما ُب نسخة معتمدة   ،للبناء للفاعل أو ا٤بفعوؿ (جول  يُ ) يشَبط أف( و  )
  يبلجإ يشَبط اَل وَ  (ٜ).خبلفا ٤با يومهو كبلمو ،من مقطوعها ال من موجودىا (قدر حشفة)

 

                                                                                                                                                                      

 (ٕٛ٘/ ُٗب ٛبييز الصحابة )
 (٘٘ٓٔ/ ٕ) ، ومسلمٕٓٙ٘برقم  -الثبلث طبلؽ أجاز من باب- الطبلؽ كتاب (ٕٗ/ ٚ)عند البخاري ( ٔ)

برقم  -عدهتا وتنقضي يفارقها ٍب ويطأىا، غّبه، زوجا تنكح حٌب ٤بطلقها ثبلثا ا٤بطلقة ٙبل ال باب- النكاح كتاب
 عائشة رضي اهلل عنها.. من حديث ٖٖٗٔ
 (ٕٚٓ/ ٗٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٕ)
 (ٕٖٓٔ: ص) احمليط القاموس، (٘ٗٗ/ ٔٔ) العرب لساف، (ٚ٘/ ٕ) اللغة هتذيب انظر:( ٖ)
 .(ٜٓ٘/ ٕ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف (ٕٖٚ/ ٓٔ) الكبّب ا٢باوي، (ٖٕ/ ٖ) للشافعي األـ انظر:( ٗ)
العسيلة ىي »قاؿ:  ، أف النيب رضي اهلل عنها عائشةعن :  ٖٖٕٔٗبرقم  (ٖٛٛ/ ٓٗ) ُب مسنده أخرج أٞبد( ٘)

 الفوائد ومنبع الزوائد ٦بمع، (ٖٕٛ/ ٖ) الراية نصبومل أقف على رواية النسائي، وا٢بديث ضعيف. انظر: «. ا١بماع
(ٗ /ٖٗٔ) 
 (٘٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر :( ٙ)
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٚ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٛ)
 زيادة: "قاؿ اإلماـ وا٤بعتب ا٢بشفة الٍب كانت للمقطوع". ب: ُب:(  ٜ)
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وال يقظة ، حائل على ا٢بشفة أو قدرىا  عدـاَل وَ  ،زاؿنوال اإل ،ٝبيع الباقي/أ[ ٙٓٔ]
 .بو لعارض غيبة العقل سوإمنا مل حي ،ألف ىذا الوطء ُب ذاتو يلتذ بو ؛أحدمها

 ،مزيبل للبكارة وأف يكوفكما سيصرح بو ُب فصل ا٣بيار   ،(ٔ)لكن يشَبط الوطء ُب القبل
أقره وجـز وَ  ،(ٖ)الشيخاف عن البغويوَ  ،عن نص األـ (ٕ)كما حكاه احملاملي  اء،لو من غور وَ 

 ،ها بتغييب ا٢بشفةعلى أف الغالب إزالتُ  ُب ا٤بطلب االشَباطَ  ؿَ إف أوَ وَ  (٘)./(ٗ)بو ُب الكفاية
 .تبعو األذرعيوَ 

صبعها إ اف بإصبعو أوْ إف ضعف االنتشار واستعَ وَ  ،مع انتشار اآللة :أي (بانتشار) أف يكوفو 
فا٤بعتب  .ا إذا مل ينتشر لشلل أو عنة أو غّبمهاٖببلؼ مَ  ،ل ذوؽ العسيلة السابقيلتحص

حٌب لو أدخل  .(ٙ)بو قطع ا١بمهور كما ُب الروضةوَ  ،حصَ  بالقوة على األَ االنتشار بالفعل اَل 
 .(ٚ)كره بإصبعو ببل انتشار بالكلية مل حيلل كالطفلذ السليم 

 .(ٛ)بتصريح كثّبين من األصحاب مردودٌ  :القوؿ بأف االنتشار بالفعل مل يقل بو أحدوَ 

                                                           

 (ٜٜٕ/ ٗ) مغِب احملتاج، (٘٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٔ)
 رفعاء من ا١بليل احملاملي اإلماـ بابن ا٤بعروؼ الضيب ا٢بسن القاسم، أبو بن أٞبد بن ٧بمد بن : أٞبداحملاملي  (ٕ)

 من ورزؽ الفقو ُب برع ا٣بطيب فيو قاؿواللباب،  وا٤بقنع كاجملموع ا٤بشهورة التصانيف حامد، ولو أيب الشيخ أصحاب
 الشافعية . انظر:  طبقاتتوُب ُب ربيع اآلخر سنة ٟبس عشرة وأربعمائةأقرانو.  على فيو أرىب ما الفهم وحسن الذكاء
 (ٗٚٔ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات، (ٛٗ/ ٗ) للسبكي الكبى
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٔ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٖ)
 (ٕٚٓ/ ٗٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية(ٗ)
 [بٕٚ]ب/ هناية:( ٘)
 (ٕ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٙ)
 (ٕٛٓ/ ٗٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،  (ٔ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٚ)
 (٘٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٕ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٛ)
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وكذا صغّب  قنا،ككبّب ولو   ءوطلل (أىل  )يشَبط كما أفاده من زيادتو كوف اآللة ا٤بنتشرة من وَ 
أو كاف  ،ٖببلؼ صغّب ال يتأتى منو ذلك ،-برقيق/ب[ ٙٓٔ] وليس–يتأتى منو الوطء 

 .(ٕ)رَ مَ  ى السيد كمالَ ىو ٩بتنع عَ وَ  ،(ٔ)ألف نكاحو إمنا يصح ببل خيار ؛رقيقا

صغّبة ال وَ  ،أو مظاىرا منها ،صائمة أو ،اائضً كانت حَ   ولوَ  ،ائمصَ خصي وَ ٦بنوف وَ وكمحـر وَ 
أو معتدة من شبهة وقعت ُب  ،مةرِ أو ٧بُ  -نقلو عن النصلي وإف صوبو وَ خبلفا جمل-تشتهي 

 .(ٖ)زوج ُب نكاح صحيحء نكاح احمللل ألنو وط

اصبل بغيبة حشفة ليس حَ اصل بوطئها وَ وىو حَ  ،وفارؽ الطفل بأف القصد التنفّب ٩با مر
إف أسلم ا٤برتد ُب العدة لوجود وَ  ،أو لردهتا توا لو كانت رجعية أو معتدة لردٖببلؼ مَ  ،الطفل

 .(ٗ)الوطء ُب حل ضعيف النكاح

 .فيما دوف الفرج فسبق ا٤باء وأ ،ا لوطء ُب الدبرمَ وَ  ،وتتصور العدة ببل وطء باستدخاؿ مائو
 .(٘)٤بسلم بوطء كافر ُب نكاح نقرىم عليو عند الَبافع وٙبل ذمية

ل ا٣بب ٞبوعليو  ،بطل النكاح :أو أنو يطلقها بعده ،النكاح بالوطء اءولو شرطا انته
أو أف حيللها لؤلوؿ مل يضر كما جـز بو  .(ٙ)«احمللل لولعن اهلل احمللل وَ » ح:الصحي
 لو تواطئا على أحد األولْب قبل العقدوَ  ، الفرقةاَل ألف ا٤بشَبط مقتضى العقد َ  ؛(ٚ)ا٤باوردي

                                                           

 ."باإلجبار"ب:ُب: (  ٔ)
 (ٖٓٓ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٕ)
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٓ٘/ ٖ) ا٤بهذبانظر: ( ٖ)
 (ٕٙٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٗ)
 (ٙ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
، وقاؿ: ٕٗٓٛبرقم  (ٕٚٔ/ ٕ)، وا٢باكم ٖٜٙٔبرقم  -لو واحمللل احمللل باب- (ٕٕٙ/ ٔ)ماجو أخرجو ابن  (ٙ)

 (ٗٔٙ/ ٚ) ا٤بنّب البدر، (ٜٖٕ/ ٖ) الراية نصبوا٢بديث صحيح. انظر  .ىذا حديث صحيح اإلسناد
 (ٖٖٖ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( 7)
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ُب عزمو أف يطلقها إذا زوجها ببل شرط وَ و تكما ل  .بذلك القصد كره اٍب عقد/أ[ ٚٓٔ]
 .(ٔ)وألف كل ما لو صرح بو أبطل إذا أضمره كره ،وطئها

 ؛وإف كذهبا الثاين ُب وطئو ٥با ،مكافعند اإليقبل قو٥با ُب التحليل وانقضاء العدة بيمينها وَ 
 ؛اإف ظن كذهبَ لؤلوؿ نكاحها وَ وَ  .(ٕ)وألهنا مؤٛبنة على فرجها ،لعسر إقامة البينة على الوطء

حٌب  ،افإف صرح بكذهبا منع من نكاحهَ  . مستند لو لكن يكرهوال عبة بظن اَل  ،لقبوؿ قو٥با
 .(ٖ)ا ظنومَ  ألنو رٗبا انكشف لو خبلؼ ؛يقوؿ تيقنت صدقها

ىو وَ  ،(٘)ى األصحلَ الشهود مل حيل عَ وَ  الويلين وَ الو كذهبا الث (ٗ)روذيوُب الروضة عن ا٤ب
 .(ٚ) شاىد فيوإذ النص اَل  ،بالنص أيدهوَ  (ٙ)زال ونقلو عن الز ا٤بعتمد وإف صحح البلقيِب ا٢بِ 

 

                                                           

 (ٙ٘ٔ/ ٖ) ا٤بطالبأسُب ، (ٖ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( 1)
 (ٖٔٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٕٔٔ/ ٗٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٕ)
 (ٚ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٖ)
 تفقو الفقيو ا٤بروروذي إسحاؽ أبو العبلمة اإلماـ عطاء بن ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن : إبراىيميذا٤برو  (ٗ)
وأصلو من قرية يقاؿ ٥با فلخار من قرى مرو  العلم طلب ُب إليو الرحلة وصارت الكثّب و٠بع، السمعاين ا٤بظفر أيب على
الرافعي،  عليها وقف مبسوطة تعليقة ا٣بوارزمية، ولو فتنة ُب وٟبسمائة وثبلثْب ست سنة األوؿ ربيع ُب وقتل، الروذ

 (ٜٕٛ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٖٔ/ ٚ) للسبكي الكبى الشافعية ونقل منها. انظر: طبقات
 ( ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبْب (٘)
 إماـ التعليقة بالزاز، صاحب ا٤بعروؼ مرو فقيو السرخسي الفرج أبو األستاذ ،٧بمد بن أٞبد بن الرٞبن : عبدالزاز (ٙ)

 كاف الذيل ُب السمعاين ابن قاؿ ا٢بسْب القاضي على وتفقو والورع الزىد ولو األئمة من األجبلء وأحد ٗبرو أصحابنا
عنو من كتابو  النقل الرافعي أكثر الشافعي، وقد مذىب حفظ ُب اآلفاؽ ُب ا٤بثل بو يضرب و٩بن اإلسبلـ أئمة أحد

 الشافعية ، طبقات(ٔٓٔ/ ٘) للسبكي الكبى الشافعية واربعمائةانظر: انظر: طبقات وُب سنة أربع وتسعْباآلمايل. ت
 .(ٕٙٙ/ ٔ) شهبة قاضى البن
 (ٜٖٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عنو: ( ٚ)
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إف  (ٔ)[نكاحها] جاز لؤلوؿ :ا بشرطوادعت نكاحً ا وَ بت نفسهَ ٍب كذَ  .مل أنكح :ولو قالت
فلها التزوج  .احدة أو ثنتْبا طلقِب إال وَ مَ  كذبتُ : ٍب قالت .قِب ثبلثالو قالت طلَ وَ  .صدقها

 .ا حقا لغّبىاهألهنا مل تبطل برجوع ؛(ٕ)كما ُب األنوار  ،بو بغّب ٙبليل

ٙبللت ٍب رجعت قبل أف يعقد عليها حلت، أو بعد أف عقد مل يقبل. ولو ولو أخبتو أهنا ]
اعَبؼ الزوج الثاين باإلصابة وأنكرهتا مل ٙبل لؤلوؿ، كما لو أنكر الثاين الطبلؽ فإهنا ال ٙبل 

 (ٖ)[لؤلوؿ قطًعا إال باطنا إف علم

لظاىر  ؛ ٗبحللمل ٙبل لو إال/ب[ ٚٓٔ] (ٗ)و األمة بينونة كبى ٍب استبأىاتلو أباف زوجوَ 
ألف ٙبرًن وَ  ،لوضوحو ؛عدة ءين وانقضااترؾ ا٤بصنف كغّبه اشَباط فراؽ الزوج الثوَ  .(٘)القرآف

 .عدتو وأ غّبال يةلفو ٙبرًن زوجخالثبلث قد انقطع وَ 

من حيـر ا١بمع بينها  (نكح) ة لووءأف كانت موطلو وَ  (مملوكة) اإلنسافحـر على  (و)
االستفراش بالنكاح  ألفَ  ؛-تقدـ ا٤بلك أو تأخر-أو عمتها أو خالتها  (نحو أختها)وبينها 

وى ال يندفع باألضعف قألاوَ  ،الظهار وا٤بّباثإذ يتعلق بو ٫بو الطبلؽ وَ  ؛أقوى منو ا٤بلك
زوجتو ألف ا٤بلك  (ٙ)]من اشَبى[وإمنا انفسخ نكاح  .يدفع األضعف السابقوَ  ،البلحق

 .(ٚ)إف كاف استفراش النكاح أقوى من استفراش ا٤بلكنفسو أقوى من نفس النكاح وَ 

 .لك لؤلخرىٗب ءعلم من كبلمو أنو حيـر ا١بمع بْب األختْب ُب نكاح إلحدامها ووطوَ 

                                                           

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٔٓٗ/ٕاألتوار ألعماؿ األبرار )( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 "اشَباىا"ب:ُب: (  ٗ)
 (ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٙ)
 (ٚ٘ٔ/ ٖ) ا٤بطالب أسُب، (٘٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٚ)
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 []المانع الثالث: الرق

 .الرؽ (ٔ)ومن موانع النكاح ال على التأبيد

 ،لتعذر اجتماع ا٤بلك والنكاح ؛أي الناكح هبا ملك وإف قل (نكاح من لو)من ٍب حـر ( و)
فيسقط األضعف  ،ا ال يقتضيو اآلخرمَ  (ٕ)[يقتضيكل منهما ]إذ   ،ايهملتناق  حكم
 يفيد إال ضربا من النكاح اَل وَ /أ[ ٛٓٔ، ]ا٤بنفعةإلفادتو ملك الرقبة وَ  ؛أقوامها ا٤بلكوَ  ،باألقوى
 .(ٖ)ا٤بنفعة

فؤلف نفقة الزوجة  :ما ُب ملكو ٥باأ .انفسخ النكاح :اآلخر أو بعضوفإذا ملك أحد الزوجْب 
أما ُب وَ  .لك نفسوٗبا هلو ملكألهنا ال ٛبلك وَ  ؛وكوهنا ملكو يقتضي عدمو ،تقتضي التمليك
شرؽ؛ ألنو عبدىا َوىو ذا ملكتو كاف ٥با أف تطالبو بالسفر معو إىل ا٤بإفؤلهنا  :ملكها لو

ا إىل فراشو ٕبق النكاح بعثتو ُب ىَ وإذا دعاَ  ،ا زوجتوألهنَ  ا٤بغربيطالبها بالسفر معو إىل 
 .(ٗ)شغا٥با ٕبق ا٤بلك فتعذر ا١بمع بينهما فسقط األضعف باألقوىأ

بأف ملك الرقبة ىنا يغلب  :ارةفارؽ صحة بيع العْب ا٤بؤجرة من ا٤بستأجر مع بقاء اإلجَ وَ 
ارة وُب اإلجَ  ،إف قب  الصداؽو ا٤بزوجة وَ عليو تسليم أمت (٘)/ جيب ملك ا٤بنفعة إذ السيد اَل 

 .(ٙ)البيعأوائل بالعكس كما مر 

شروط نكاح األمة اآلتية لشبهة ا٤بلك، إف قل أو جدت فيو وَ  (بها ملكو لمكاتب)من  (أو)
 الشروط اآلتية حيـر عليو وإف وجدت فيو  ()وكذا بدليل أهنا تصّب مستولدة لو بإحبالو ٥با.

                                                           

 ."على التأبيد" بُب: (  ٔ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من:  (ٕ)
 (ٜٕٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (٘٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٔٗٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٖ)
 ،(ٚ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 [إٔٛ]ب/ هناية:( ٘)
 (ٖٔٓ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٙ)
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كما يفيده   ،وإف سفل ذكرا كاف أو أنثى من النسب دوف الرضاع (لفرعو) أيضا نكاح من
ا إف قل أيضً وَ  ،دوف تعبّب أصلو بالولد هبا ملك (ٔ)بالفرع/ب[ ٛٓٔ] اه تعبّبها ادعَ على مَ 

 دولذا ثبت االستيبل ،عليو وإعفافواؿ فرعو من حيث وجوب نفقتو لشبهة ا٤بلك لو ُب مَ 
 .(ٕ)متوحبالو ألإب

 ،ف تزوج أمة أجنيب فملكها فرعو ال ينفسخ نكاحوأك،  ال دواما (ابتداء)لك وإمنا حيـر عليو ذ
 ،ل ٗباؿ فرعوف تعلق السيد ٗباؿ مكاتبو أقوى من تعلق األصْ أل و؛ملكها مكاتبُ  ٖببلؼ ما لو

وزاد ذلك لتخصيص قيد االبتداء ٗبا ]. (ٖ)كحدوث ملكو  وفكاف حدوث ملك مكاتب
 .(ٗ) [بعدىا

ُب الشرح الصغّب عن  اعلى م-لد و مل تصر أـ وَ أف ملكها فرعُ ب بعد األفلو أولدىا 
بو ال بشبهة  ئوألف النكاح ثابت فهو واط ،الده حْب نكحهَ لرضاه برؽ وَ  ؛-األكثرين
 .(٘)ا٤بلك

 شبهة لو ٖببلؼ الرقيق إذ اَل  (حر) وأي وا٢باؿ أن (وىو)وإمنا حيـر على األصل ذلك أيضا 
 .(ٙ)ده ينفذ استيبلاَل عفافو وَ إ اَل وَ   ٘بب نفقتوإذ اَل  ،ُب ماؿ فرعو

من أنو ال  :ما صرح بو بع  شراح التنبيو ؤخذي -عفاؼكالتعليل بوجوب اإل-من عبارتو وَ 
 ؛-تبعو الشارحوَ  (ٚ)خبلفا ٤با وقع أليب زرعة-ىو متجو وَ  .اى ا٤برأة نكاح عبد فرعهَ لَ حيـر عَ 
 .أو جزء علة معتب علةً /أ[ ٜٓٔ] وجوب اإلعفاؼ فأل

 
                                                           

 ب."سقط من  تعبّبه بالفرع قولو: "(  ٔ)
 (ٜٖٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٕ)
 (ٜٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 ولعلو األقرب لسياؽ ا٤بعُب واهلل أعلم. ب،تأخر ذكره عن ىذا ا٤بوضع ُب ىذه النسخة، وأثبت ُب ىذا ا٤بكاف ُب (  ٗ)
 ، (ٓٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عنو: ( ٘)
 (ٕٖٓ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٙ)
 "أليب ذرعة"  بُب: (  ٚ)
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 .(ٔ) جيب إعفافها على االبنواألـ اَل 

اؿ أبيو وأمو ذلك مع ُب مَ  وو باالبن فإف لضالنتقا ؛مستقلة ةليس شبهة وجوب النفقة علوَ 
 .(ٕ)عفاؼلعدـ وجوب اإل :قاؿ ُب الروضة .انكاح أمة كل منهما قطعَ  وُ أنو جيوز لَ 

بالبناء للفاعل ُب النسخ  (إن علقو  ) .حيـر نكاح من لو أو ٤بكاتبو أو فرعو هبا ملكوَ 
 :ا٤بكاتب اؿَ أو قَ  .إف نكحتك :بأف قاؿ (عتقها قبلو)أي بالنكاح  (بو)ا٤بالك  :ا٤بعتمدة أي

ى حصوؿ لَ لتوقف صحتو عَ  ؛إف نكحك أيب فأنت حرة قبلو :أو الفرع .إف نكحك سيدي
  .لشكو عند العقد ُب حريتهاوَ  ،عتق ا٤بتوقف عليها

أراد أف ينكحها قبل وَ  مثبل، أنت حرة قبلو بشهرإف دخلت الدار فَ  :إذا قاؿ ألمتو ما
ويرد ٗبا ذكر فإف مل يقل قبلو   .ينعقد النكاح وحيصل العتق قبلو :وقيل . يصحاَل  :الدخوؿ

 .(ٖ)اكاف باطبل قطعً 

 .اا نكاح أمة موقوفة عليو أو موصى لو ٖبدمتها أو منافعهَ ا أيضً وحيـر عليو مطلقً 

حل لو من غّب تف ،لو مبعضاال غّبه وَ  (لحر)بالنسبة  (ٗ)أي نكاحها (أمة)حرمت ( و)
 .لدهفبل أثر لرؽ وَ  ،شرط ٩با يأٌب لنقصو

 []شروط حل نكاح األمة

-صحاب وإف اختار خبلفوكما نقلو القاضي عن األ- الو ٦ببوبً وَ /ب[ ٜٓٔ]ل لو ٙبوال 
 ة.لو مبعضالولد من فيها رؽ وَ إف أيس من وَ  ،أو عقيما (٘)

                                                           

 /ب[ٖ٘ٔشاد للجوجري ]انظر: شرح االر ( ٔ)
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٕ)
 ، (ٕٕٗ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٔٓ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 من أوصى ٕبملها دائما فأعتقها الوارث؛ ألهنا وإف كانت حرة فأوالدىا أرقاء". زيادة"ومثلهاب: ُب: (  ٗ)
 (ٕٔٔ/ٚ، ا٤بهمات )(ٜٕٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر النقل عنو: ( ٘)
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بأف تغلب  .خيافو ازن :أي (لدفع عنت)ا أف يكوف نكاحو إياىَ  :بشروط أحدىا (إال) 
لقولو  ؛(ٔ)ى ندورلَ  عَ بل توقعو اَل  اى ظنو وقوع الزنلَ إف مل يغلب عَ وَ  تقواه، تضعفشهوتو وَ 

  (ٕ)چ ڭۇ   ۇ   ۆ  ۆچ  :تعاىل

 .(ٖ)ةالعقوبة ُب اآلخرَ ألنو سببها با٢بد ُب الدنيا وَ  ا:لو ا٤بشقة ٠بي بو الزنأصْ وَ 

ميلو إليها مل  ةلقو  بعينهاحٌب لو خافو من أمة  ، خصوصواد بو عمومو اَل وا٤برَ  :اينقاؿ الرويَ 
 .(ٗ)لطوؿلاجدا ا إذا كاف وَ يكن لو نكاحهَ 

من أمة يعشقها إف مل  اعلى نفسو الزن ى من زعم أف من خاؼلَ نو قصد بذلك الرد عَ كأو 
ا عند ومع ذلك فكبلمو يوىم جواز نكاحهَ  .إف كانت ٙبتو حرةا وَ ا حل لو نكاحهَ ينكحهَ 

 .(٘)ود ىنافق٤با صرح بو ىو من اعتبار عمـو العنت وىو م ؛ليس كذلكفقد الطوؿ وَ 

 ىوشقو ٥با وَ ع غلبةا سببو بأمة ٖبصوصهَ  اخوفو الزن بأفأخذا من كبلـ القفاؿ  وجووي
، ويزوؿ بأدىن شاغل ،ة الفكرإدامو تخيل ال يهيجو إال الداء ألنو  ؛ملجئا إىل ذلك (ٙ)[ليس]
 .بالتخيبلت (ٚ)تبتغى أحكاـ اهلل تعاىل الوَ /أ[ ٓٔٔ]

تقواه هوتو وَ أو قويت شَ  ا،معها الزنيستقبح اء ومروءة وحيَ  ىقو تأما من ضعفت شهوتو ولو 
 .قضاء وطء أو كسر شهوةللده فبل جيوز لو أف يرؽ وَ  اخياؼ الزناَل ألنو  ؛ل لو األمةٙب بَل فَ 

                                                           

  (٘٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٗٗٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٔ)
 ٕ٘النساء: سورة (ٕ)
 (ٖٔٗ/ ٕ) ا٤بنّب ا٤بصباح، (ٔ٘ٔ/ ٗ) اللغة مقاييسانظر: ( ٖ)
 (ٖٕ٘/ٜٕبر ا٤بذىب )( ٗ)
 (ٖٗٓ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٘)
  :ب.وأثبت ُب أ،سقط من: (  ٙ)
 ."ال تتغّب" ب:ُب: (  ٚ)
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ا٤بتويل إذ ال يتصور منو اـ وَ وكذا لو كاف ٦ببوب الذكر كما مشى عليو ا٤بصنف تبعا لئلمَ 
ا٣بصي ذلك للمجبوب وَ  :لكن قاؿ الروياين .ليس للعنْب ذلك :ويؤيده قوؿ القاضي .(ٔ)االزن

 .(ٕ)ا٤بشقة :ألف العنت ؛ا٤بؤٍبعند خوؼ الوقوع ُب الفعل 

 .(ٖ)النتفاء ٧بذور رؽ الولد ألنو ال يلحقو ؛للممسوح مطلقا هـ جواز بَل ث ابن عبدالسَ ٕبو 

 األن ؛ا أحرارأف أوالدىَ  :-ُب صلب العقد أو غّبه-ا ىَ يدُ شرط سَ وَ  ةليس مثلو من نكح أموَ 
ة ال يألف ا٢بر  ،ألنو وقع قبل وجود الولد وسببو -وىو الذي يتجو-إف قلنا بعدـ تأثّب الشرط 

ا أفٌب بو ىو مَ ليس الشرط منو فواضح إف قلنا بتأثّبه وَ وَ  ،وجد ُب ا٤بستقبل إال بالتعليقت
الشرط منزؿ منزلة التعليق كما  ىذا أف :ف وجهوأوك .(ٗ)شيخنا غّب مرة واعتمده غّبه أيضا

 (ٙ)فمحذور رؽ الولد ا٤بنتفي .ر منزلة التعليقفهو ح/ب[  ٓٔٔ] يلد منو (٘)/نزلوا أوؿ ولد 
ىو يؤيد وَ  ،وصـو بتفريق :ا يأٌب ُب النذر ُب شرح قولومَ  تٍب رأي .بذلك ال يستلـز حل األمة

 .و أوالتا ذكر مَ 

ألنو غّب  ،لكو صا٢بة للتمتع وعن شرائهاٗبن أمة ع (عن عجز)ل ألجالثاين أف يكوف ( و  )
ت فإف و  حرةٍ  أو صداؽِ  ٥با ُب قيمة أمةٍ بذ عليو لزمو رمة٧بفإف ملك  .خائف من العنت

فإف قدر عليها بأف وجدىا راضية بو  ،الوبعدمها أو فقره أو غيبة مَ  (حرة)وعن  .(ٚ)بذلك
وكذا غّبىا ٩با مر ُب  ،لباسو ومركوبو عما حيتاجو ٫بو مسكنو وخادمو وَ ا فاضبًل وجد صداقهَ وَ 

                                                           

 (ٕٓٙ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٔ)
 (ٔٗٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٔٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٕ)
 (ٖٗٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٜ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٖ)
 (ٖٓٚ/ ٖ) ا٣بطيب على البجّبمي حاشيةانظر: ( ٗ)
 [بٕٛ]ب/ هناية:( ٘)
 "ا٤بتيقن" ب:ُب: (  ٙ)
 (ٖٖٛ/٘انظر: التهذيب )( ٚ)
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  :فهـو قولو تعاىل٤ب ؛(ٔ)عليو األمة تحرم -يظهرفيما -الفطرة 

 .(ٗ)ا٢برائر :أي .(ٖ)چڎ  ڈ     ڈ  چ  .(ٕ)سعة :أي . چڎ  

ا٤بؤمنات ُب اآلية جرى على  كرُ ذِ وَ  .٤با ذكر (؛كتابية)كانت ا٢برة ا٤بقدور عليها (ولو)
ن مهر ا٤بؤمنة يسلتـز العجز عن أف العجز مِ وَ  ،منا يرغب ُب ا٤بؤمنةإأف ا٤بؤمن من  ،الغالب

 .(٘) ترضى با٤بؤمن إال ٗبهر كثّباَل  األهن ؛عن مهر الكتابية

جيده وىو  ،ف رضيت بدوف مهر مثلهابأ .منها لو ُب الصداؽ (ةحابابم)مقدور عليها ( و  
/أ[ ٔٔٔ] ادة با٤بسا٧بة١برياف العَ  ؛بالنقص فيو قليلة (ٙ)ةا٤بنَ لقدرتو على نكاح حرة وَ 

وبو فارؽ ما لو وجد الرقبة ُب  يتيمم. س اَل ٖببثمن  ءاا٤بما إذا وجد  هنظّب وَ  .(ٚ)با٤بهور
 .(ٛ)حيث يعدؿ إىل الصـو ة،الكفارة ٗبحابا

ڃ  چ  :وال دليل لو ُب قولو تعاىل ،يرد ٗبا ذكروَ  .(ٜ)لو نكاح األمة ُب ا٤بسألتْب :قيلو 

 .(ٓٔ)چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ

                                                           

 (ٛ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٔ)
 (ٖٛٔ/ ٛ) الطبي تفسّبانظر: ( ٕ)
 ٕ٘النساء:  سورة (ٖ)

 (ٕٓٙ/ ٕ) كثّب ابن تفسّب، (٘ٛٔ/ ٛ) الطبي تفسّبانظر: ( ٗ)
 ا(ٕٖٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٛ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (٘)
 "ا٤بشقة بالقب " ب:ُب: (  ٙ)
 ، (ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٚ)
 (ٖٔٔ/ٚ( ا٤بهمات )ٖٗٛ/٘انظر: التهذيب )( ٛ)
 (ٜٕ٘/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبىو القوؿ الثاين ُب ا٤بذىب، انظر: ( ٜ)
 ٕٕٔالبقرة: سورة  (ٓٔ)
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مرض أو رتق أو صغر  :٩با ال تصلح لبلستمتاع لنحو ،أو ٫بوىا (ءرتقا) :ال حاؿ كوف ا٢برة
فوجودىا ٙبتو أو القدرة  ،(ٔ)وفأو جنوف ألهنا ال تع ،ماعاحتماؿ ا١بدينع من  صبا ىـر أوْ  أوْ 

 .(ٕ)صلوأعليها كالعدـ فتحل لو األمة كما ُب ا٤بنهاج وَ 

خبلفا ٤با فهمو صاحب  ،(ٖ)كما فهمو النوويلو    يستلـز ترجيحوتعبّبه باألحوط ا٤بنع اَل وَ 
إف مل يكن وَ  ،مع ذلك ىو خبلؼ ا٤بنقوؿوَ  .(ٗ)ا٢باوي حيث اعتمد أف الرتق دينع حل األمة

 .(٘)لها تصريح بَبجيحصْ أُب الروضة وَ 

 .(ٚ()ٙ)ى ا٢برة مع أنو مرسل ٧بموؿ على حرة تصلح للتمتعلَ النهي عن نكاح األمة عَ وَ 

 .مشقة ظاىرة ،قصده (شق)قد وَ  عن بلده، أي ُب مكاف بعيد (بعدب)ال حاؿ كوهنا ( و)
ابطها أف ينسب متحملها ُب طلب الزوج إىل اإلسراؼ ضَ وَ  :اـالشيخاف عن اإلمَ  :قاؿ
 /ب[ٔٔٔ.](ٛ)ة ا٢بد انتهىوز و٦با

 .(ٜ)إف كانت ُب عصمتو[ وَ ينئذح]ا  أثر لوجودىَ بَل فَ  ،ىاومنها أف خياؼ العنت مدة قصدِ 

                                                           

 األقرب لسياؽ ا٤بعُب. : ب،"ال تعينو" وما أثبتو من أُب: (  ٔ)
 (ٕٔٔ: ص) الطالبْب منهاج(، ٜٜٕانظر: احملرر ص: )( ٕ)
: أف ال يكوف ٙبتو حرة، واألحوط منها(: "وال ينكح ا٢بر ٩بلوكة الغّب إال بشروط ٜٕٛقاؿ الرافعي ُب احملرر: )( ٖ)

 ا٤بنع". 
 (ٖٙٗانظر: ا٢باوي ص: )( ٗ)
 قرناء، أو رتقاء، حرة نكاح على قدر فلومل يصرح الرافعي بَبجيح كما ذكر، لكن النووي صرح بأنو األصح قاؿ: "( ٘)
 (ٜٕٔ/ ٚ) روضة الطالبْب .األصح على األمة نكاح فلو غّبه، من معتدة أو رضيعة، أو ٦بذومة، أو ٦بنونة، أو
 (ٛ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 زيادة: "وال كوهنا زانية على ما أفٌب بو غّب واحد" ب: ُب: (  ٚ)
 (ٜٕٔ/ ٚ) روضة الطالبْب ،(ٚ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٛ)
 (ٜٕٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٔٙ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٜ)
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 .وقيده الزركشي ٗبا إذا أمكن انتقا٥با معو إىل وطنو .لزمو السفر ٥با :اىَ إف مل يشق قصدُ وَ 
الرخصة ال وَ  ،ا ىناؾ من التغربهَ عَ فو ا٤بقاـ مَ يا ُب تكل٤بكا٤بعدومة   اإال فالظاىر أهنوَ  :قاؿ
 .(ٔ)ل مثل ىذا التضييقمٙبت

كما ال جيب ،  ت وقدر عليهاإف قلَ وَ  ،على مهر مثلها (بزيادة) ا توجدال حاؿ كوهنا أهن( و)
. ]ويظهر أنو لو مل جيد إال أمة مل يرض سيدىا إال (ٕ)شراء ا٤باء للطهر بأكثر من ٜبن مثلو

؛ ألف تكليفو ا٢برة حينئذ -خبلفا لبعضهم-مهر مثلها: حلت لو بقدر ا٤بهر وزيادتو لكنو 
 .(ٖ)[فيو إلزامو بتحمل الغنب وفيو مشقة شديدة

وجد من  وأ ،وقع قدرتو عليو عند احمللتف إو  (مؤجل) وجد ٗبهر مثلتاؿ كوهنا إمنا ال حَ ( و)
من يهبو  وأ ،يقرضومن  وأ ،يفأو من يبيعو نسيئة ما ي ،ايستأجره بأجرة معجلة تفي بصداقهَ 

رٗبا ف ،ألف القرض ال يؤجلوَ  ،توقعوتقد يعجز عما ألف ذمتو تشتغل ُب ا٢باؿ وَ  ، أو أمةمااًل 
 .(ٗ)تطلب منو حاال وللمنة ُب ا٥ببة

 ٙبل لو وقياسو ىنا أنو اَل  ،اال لزمو الشراءم أنو لو كاف األجل ديتد إىل وصولو مَ تيمومر ُب ال
يصلح ١بميع التصرفات ٖببلفو ىنا  اؿٌ مَ  لو با٤بؤجل ٍبَ صِّ حيٗبا  يفرؽإال أف  ،[ينئذح]األمة 

 .فإنو إمنا ىو ضرب من االنتفاع

 .مهرىا عليو بالوطء /أ[ ٕٔٔ] ؛منها (تفويض)وهنا توجد ببل مهر بسبب ك ؿال حا( و  )
 .(٘)ال قدرة لووألف ٥با أف تطالبو بالفرض ُب ا٢باؿ فتشتغل ذمتو وَ 

 
                                                           

 (ٛ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٖٓٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٖٖٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٛ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 (ٖٗٓ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٛ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
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 .٤بطلق القدرة على ا٢برة ا نظرً د اَل ا بعْ ال ٙبل األمة ُب ٝبيع مَ  :قيلوَ 

اآلٌب ال حيل ٤بسلم كافرة  وكما يصرح قول  ،ـ األمة إف كاف الزوج مسلمابَل إسْ  :الشرط الثالث
؛ غّبه وأفتحـر األمة الكتابية على مسلم حر  .(ٕ)الكهامَ  (ٔ) يؤثر كفراَل وَ  ،إال حرة أو سرية

 .(ٖ)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچ  :لقولو تعاىل

فهي كا٢برة  .الكفر والرؽ :اومه ،أثر ُب منع النكاح ،اف لكل منهماألنو اجتمع فيها نقصَ و 
اوى ا سَ كفرىَ من نكاحها   وف ا٤بانع لكو  ،عدـ الكتابالكفر وَ  نقص (ٗ)اعجتماجملوسية ال

 .(٘)واجملوسية ةه كا٤برتدغّبَ  ا٢بري 

كما   ،فقد ا٢برةلكن بشرط خوؼ العنت وَ  ،(ٙ)أما الكتايب ولو حرا فتحل لو األمة الكتابية
 .(ٚ)ىو القياس ألهنم ٨باطبوف بفروع الشريعةوَ  ،فهمو السبكي من كبلمهم

فعوا راا إذا تبغي أف ٧بل ذلك مَ نلكن ي ،(ٛ)ف كاف ظاىر اآلية يدؿ على عدـ اعتبار ذلكإوَ 
 .(ٜ)متعرض ٥بنمل  الإإلينا و 

 

                                                           

 ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٔٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 ٕ٘النساء: سورة  (ٖ)

 لعلو األقرب للمعُب:.  ب أثبتو من:، وما : أ "المتناع"ُب(  ٗ)
 (ٜ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزاألصح ُب ا٤بذىب أنو جيوز للحر الكتايب نكاح األمة الكتابية من غّب شرط. انظر: ( ٙ)
 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٔٙ
 ب: "أصوؿ الشريعة" .ُب: (  ٚ)
 (ٖ٘ٓ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٛ)
 (ٜ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٜ)
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هنا ال أل ؛(ٔ)ءقرناورتقا وَ /ب[  ٕٔٔ] صغّبة ال توطأ٫بو ال  ،كوف األمة توطأ:الشرط الرابع
 .(ٕ)تدفع العنت

ألف  ؛ن عليها( ىزاد)إذا قدر على حرة أو ثنتْب أو ثبلث  وبعد نكاح ا٢بر األمة بشرط (ثم)
العدة والردة ٛبنع ابتداء أال ترى أف اإلحراـ وَ  ،ال دواما لقوتو (ٖ)/منا يشَبط ابتداء إالعجز 

 .(ٗ)النكاح دوف دوامو

( فبل ديتنع ألنو  بملك( وطئهن )إال) (٘)( أو أمة فبل حيل نكاحها لفقد شرط ا٢بلال إماء)]
 .(ٙ)[كوطء ا٢برة بنكاح

  

                                                           

: ص) الفقهية االصطبلحات ُب الطلبة طلبة. انظر: الٍب ُب فرجها مانع دينع من سلوؾ الذكر فيو ىي :القرناء (ٔ)
 (ٖٔٓ: ص) الفقهي القاموس، (ٛٔٗ/ ٕ) الكبّب الشرح غريب ُب ا٤بنّب ا٤بصباح، (ٖٖ٘/ ٖٔ) العرب لساف، (ٓٗ
 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٚ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٕ)
 [أٜٕ]ب/ هناية:( ٖ)
 (ٛ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٕٚٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
 (ٖٕ٘/ٜٕبر ا٤بذىب ) (ٕٗٙ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٙ)
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 []الجمع بين الحرة واألمة

ا معهَ أي:  -لضعف الرفع ،بالنصب مفعوال معو- (في حرة جمعت وأمة)النكاح  (وصح)
رضيت ا٢برة بتأجيل ا٤بهر  أفك  ،ٙبل لو األمة نلو كاف ٩بوَ  .أمٍببعقد واحد كزوجتك بنٍب وَ 

إمنا بطل وَ  .اقارهنوألف األمة كما ال تدخل على ا٢برة ال ت ، بتفريق الصفقةعمبًل  ،أو ببل مهر
 .إذ نكاح ا٢برة أقوى من نكاح األمة ؛مرجح ٖببلفو ىناال ألنو  :-كما مر- ختْبنكاح األ

وإف حلت لو  ،بطبل :بْب أمتْب وأ .صح ُب األمة :ٙبل لو أمةً ومن ٍب لو ٝبع بْب أختْب وَ 
 .(ٔ)األمة وأأنو ال فرؽ بْب تقدًن ا٢برة  :ظاىر إطبلقهم ىناوَ  .ألمة كاألختْبا

 .قدـ ا٢برة وإال بطبلتأنو ال بد أف  :يؤخذ ٩با مر ُب تفريق الصفقةلكن 

ل ٙباحد بْب من كا١بمع ُب عقد وَ   :أي (حرامكحل و  )٥با  (بمهر مثل)وإمنا يصح ُب ا٢برة 
 ،ل ٗبهر ا٤بثل/أ[ ٙبٖٔٔ] نمفإنو يصح في ،وتزويج ،٧برمية وٛبجس وعدة :ـر بنحوٙبومن 

ال ما خيص مهرىا  ،اؽ واحد جيب لكل منهما مهر مثلبناء على أف من نكح امرأتْب بصد
 .(ٕ)همايى مهر لَ من توزيع ا٤بسمى عَ 

ألنو جيوز ٥بما نكاح األمة مع  ؛احدا٢برة واألمة ُب عقد وَ  :أي (ارقيق جمعهم  لمبعض و  و  )
ء ز تعري  ج، بالنتفاء احملذور ُب ا٢بر ،(ٖ)على ا٤بنقوؿ ا٤بعتمد ُب ا٤ببع  ة،القدرة على ا٢بر 
هما عن الوالية والنظر جا فيهما من الرؽ خير وألف مَ  ،(ٗ)للرؽ -دىو الولوَ -منو ليس برقيق 

 .(٘)خرجهما عن عموموأوىذا ا٤بعُب ا٤بستنبط من النص  ،للولد

                                                           

 (٘ٔٔ/ٚ، ا٤بهمات )(ٖٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز ،(ٕٙٙ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلب انظر:( ٔ)
 (ٓٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٗٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 (ٕٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٖ)
 (ٖ٘ٓ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٖٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر: ( ٘)
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من  ألف إرقاؽ بع  الولد أىوف ؛اـ ُب جواز نكاح خالصة الرؽ مع تيسر ا٤ببعضةتردد اإلمَ وَ 
ؼ الشارع و ورجحو الزركشي لتش (ٕ)ا٤بنع ا٤بذكور اقتصر الشيخافى تعليل لَ عَ وَ  .(ٔ)كلو  إرقاؽ
فإف  ا،ينعقد مبعض :وىذا إف قلنا .ا قدر عليو من حصة شريكوبدليل السراية إىل مَ  ،للحرية

 .(ٖ)امتنعت األمة قطعا -كما رجحو الرافعي ُب بع  ا٤بواضع- قلنا ينعقد حرا

  

                                                           

 (ٕ٘ٙ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٔ)
 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٕٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 (ٜ٘ٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٖ)
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 [بع: الكفرا]المانع الر

حرة أو  (كافرة  ) و عبدٍ أ حرٍ ( حل لمسلمت ال  و  )الكفر  :ومن موانع النكاح ال على التأبيد
 ،ة واإل٪بيلراالتو  :الكتابْب/ب[ ٖٔٔ]بأف تكونا من أىل  .كتابيتْب  (إال حرة أو سرية) أمة

ل بق َواَل نتيقنوإذ ال كتاب بأيدىم اليـو  ،وإف كاف ٥بم شبهة كتاب ،ٖببلؼ اجملوس
 .(ٔ)فيحتاط

وغّبىم  ،بلـبلة والسَ ر داود عليهم الصَ و وزب ،وا٤بتمسكْب بصحف شيث وإدريس وإبراىيم
 .(ٕ)ملك وال -كما مر-لو رقيقا بنكاح لمسلم وَ لمن الكفار فبل حيل أحد منهم 

 :وقاؿ .حل لكم :أي .(ٖ) چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  :قاؿ تعاىل

 .(ٗ)چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

ألهنا مل تنزؿ بنظم يدرس  ؛دوف سائر الكتب قبلهما واإل٪بيلالتوراة  :ا٤براد من الكتابوَ 
وفرؽ القفاؿ  .شرائع أحكاـ وَ مواعظ اَل ألهنا حكم وَ  :قيلوَ  .إمنا يوحى إليهم معانيهاوَ  ،يتلىوَ 

 ،لاد الدين ُب األصْ سَ فَ اف الكفر ُب ا٢باؿ وَ ا اجتمع فيو نقصَ أف غّبىَ ب ؛غّبىابْب الكتابية وَ 
 .(٘)أو غّبىا إسرائيليةٍب الكتابية إما  .والكتابية فيها نقص واحد وىو كفرىا ُب ا٢باؿ

إذ  ؛أوؿ آبائها :أي (تهود أصلو لمممن عُ )أف يكوف  تسرياو  افالشرط ُب حل غّبىا نكاحً 
ولذا أعاد الضمّب ٝبعا  .ا١بدة من ا١بهتْبا١بد وَ األـ وَ ا١بنس الشامل لؤلب وَ  :ا٤براد باألصل
أو قبل  ،لذلك الدين الذي دخلوا فيو (ونسخ/أ[ ٗٔٔ] ر قبل تحريفأو تنص  )فيما يأٌب 

                                                           

 (٘ٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٗٗ/ ٕ) ا٤بهذبانظر: ( ٔ)
 (ٚٔٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٕ)
 ٘ا٤بائدة: سورة  (ٖ)
 ٕٕٔالبقرة:  سورة (ٗ)

 (ٕٖٔ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٓٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٘)
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 ؛افيصح نكاحهَ  -(ٔ)خبلفا ٤با يومهو كبلمو كأصلو-لكنهم ٘بنبوا احملرؼ بعد ٙبريف وَ نسخ وَ 
 .(ٕ)لتمسكهم بذلك الدين حْب كاف حقا

 ،أو عكسو ،قبل ٙبريفوأو بعد نسخو وَ  ،أو علم دخو٥بم بعدمها ،ا٥بمهل حُ ا إذا جُ ؼ مَ ٖببَل 
حرمتو ولسقوط فضيلة الدين وَ  ،ُب األوىل ظأخذا باألغل ؛مل جيتنبوا ا٤ببدؿ فبل حيل نكحاىاوَ 

 .(ٖ)ل ا٤بذكور ُب الرابعةيدبالتببالنسخ ُب الثانية والثالثة وَ 

 :أي .وىي ا٤بنسوبة إىل إسرائيل (إسرائيلية)نكاح ووطء كتابية  (في حل)الشرط ( و)
ن ال يعلم أ) .(ٗ)على آبائو وأبنائو أفضل الصبلة والسبلـيعقوب على نبينا وعليو وَ 

ىا ُب ذلك ؤ باآبأف دخل  (بعد النسخ) .ا ُب التهود أو التنصرمن ولدىَ  :وىم .أصو٥با :أي
 .(٘)كما عب بو الشيخاف لدين بعد بعثة نبينا ا

ا وعليو الصبلة والسبلـ وقبل نوقضيتو أهنم لو دخلوا ُب دين اليهود بعد بعثة عيسى على نبي
نا ال ٪بـز بأف شريعة عيسى نسخت ٝبيع وأل ن،لشرؼ نسبه ؛حلت مناكحتهم :بعثة نبينا

 :وألف قولو تعاىل .وسلم/ب[ ٗٔٔ] اا وعليهمناهلل على نبيشريعة موسى أو بعضها صلى 

 .(ٚ)يؤيد الثاين .(ٙ)چ ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ چ

                                                           

 (ٗٙٗا٢باوي الصغّب )( ٔ)
 (ٖٛٙ/٘، التهذيب )(ٖٕٕ/ ٜ) الكبّب ا٢باويانظر: ( ٕ)
 (ٓٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٚٚ-٘ٚ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 (ٕٖٔ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٖٛٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٙٚ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٘)
 ٓ٘آؿ عمراف:  سورة  (ٙ)

 (ٖٖٔ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٓٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٚ)
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ٖببلؼ نظّبه ُب غّب  .(ٔ)وأف األصح ا٤بنع ،وجهْب :لكن حكى الشارح ُب ا٢بل
النسبة إىل األنبياء صلوات  :مل يوجد فيهن ذلك الشرؼ الذي ىو نألهن (ٕ)/ ؛لياتياإلسرائ

 العلم اَل وَ  ،ُب أهنم دخلوا قبل النسخ ةلييسرائاإل ٕباؿ آباء ولذلك مل يؤثر ا١بهل ،اهلل عليهم
إليهامو  -(ٖ)كبلمو دوف كبلـ أصلو  هكما أفاد-بدخو٥بم ُب دين بعد ٙبريفو وقبل نسخو 
 .(ٗ)لية أيضاياشَباط علم الدخوؿ قبل النسخ ُب اإلسرائ

ألف كل صنف حـر االستمتاع ٕبرائرىم بعقد النكاح  ؛٢بقت السرية با٤بنكوحة فيما تقررأو 
 .(٘)ٗبلك اليمْببإمائهم  حـر االستمتاع

 ،ف أو رقيقاكا حرا ـر على الكتايبال ٙبأف الكافرة مطلقا  :با٤بسلم :وظاىر تقييده من زيادتو
حرمتها فيأٍب  :واألوجو .(ٙ)وأحد وجهْب ُب الكفاية ُب غّبىا ،وىو ا٤بنقوؿ ُب الكتابية

إف قلنا  ،على الوثِبة ينبغي حرمة الوثني :يؤيده قوؿ السبكيبوطئها ألهنم ٨باطبوف بالفروع وَ 
 .-كما يأٌب بيانو- (ٚ)وحل الذبيحة كحل ا٤بناكحة ،هنم ٨باطبوف بالفروعإ

وللخوؼ  ،ألهنا ليست ٙبت قهرنا/أ[ ٘ٔٔ] لكن نكاح ا٢بربية أشد ،نكاح الكتابية يكرهوَ 
 .(ٛ) سوادىمثّبو٤با فيو من تك ،حيث مل يعلم أنو ولد مسلم ،من اسَبقاؽ الولد

                                                           

 /ب[٘٘ٔشرح االرشاد للجوجري ]( ٔ)
 [بٜٕ]ب/ هناية:( ٕ)
( وعبارتو: "وإمنا ٙبل من الكفرة يهودية أو نصرانية، علم آمن أوؿ آبائها قبل ٙٗٙاوي الصغّب )انظر: ا٢ب( ٖ)

 التحريف أو اسرائيلية قبل النسخ". 
 (ٗٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (ٖٔٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفايةانظر:  ( ٘)
 (ٛٔٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية (ٙ)
 (ٖٔٔ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٚ)
 (ٖٕٗ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٛ)
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 :ونقل عنها أيضا .(ٔ)ونقلو الزركشي عن األـ ،وقضيتهما كراىة نكاح ا٤بسلمة بدارىم أيضا
ٗبا إذا  هويظهر تقييد .إال فبلٗبا إذا وجد مسلمة وَ  :ة الذميةياىوقيد كر  ،كراىة التسري ىناؾ
 .(ٕ)احتاج إىل النكاح

أب )أو ٦بوسي  (وثني)حيل إذا كاف  (ال  )غّبىا لية وَ يأف ما ذكر من اإلسرائ :علم ٩با تقرروَ 
ٖببلؼ  ،غّبهأكوؿ وَ كما ُب ا٤بتولد بْب مَ   .واآلخر كتايب تغليبا للتحرًن ،وإف عبل (أو أم

كما ُب حديث   ،(ٖ)ال يعلى عليووَ  اـ يعلو بَل ألف اإلسْ  ؛ا٤بتولدة بْب مسلم وكتابية
ولذا كاف الكفر كلو ملة  .وال يعلو بعضها على بع  ،ـاو ائر األدياف تتقسَ وَ  .(ٗ)الدارقطِب

 .احدةوَ 

 لنصب لكنوفيها الضم واَ  ،حرة :ىو بناء على الضم ا٤بعطوؼ عليو وَ ثِبضم و  :وُب نسخة
 .الضم أفصح

ا صححو وىو مَ  ،اوإف تبعت دين الكتايب منهمَ  ،غّبمهاالصغّبة واجملنونة وَ  :ومشل كبلمو
 والنص على حلها مؤوؿ ٗبا إذا كاف  :قاؿ ،سنوياعتمده اإلوَ  ،(٘)الرافعي ُب كتاب الصيد

 

                                                           

 (ٔٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٔ)
ُب ب: زيادة: وٕبث أيضا: ندب نكاحها إف رجا إسبلمها كما فعلها عثماف رضي اهلل عنو. وىو بعيد فإهنا قد ( ٕ)

 [تفتنو، وفرؽ واضح بْب عثماف وغّبه.
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (٘ٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٖ)
عن عائذ بن  حدثِب أيب، عن جديقاؿ: حشرج بن عبد اهلل بن حشرج أخرج الدارقطِب ُب سننو من حديث ( ٗ)

، ٕٖٓٙبرقم   -ا٤بهر باب- النكاح كتاب (ٖٖ٘/ ٗ« )اإلسبلـ يعلو وال يعلى»، قاؿ:  عمرو ا٤بزين، عن النيب 
. وجاء موقوفا (ٖٕٔ/ ٖ) الراية نصبوأباه ٦بهوالف. انظر:  حشرج يو عبد اهلل بنوا٢بديث هبذا السند ضعيف ألف ف

/ ٘) الغليل إرواء، وصححو األلباين ُب (ٖٜ/ ٕ)على ابن عباس رضي اهلل عنو ذكره البخاري تعليقا ُب صحيحو 
ٜٔٓ). 
 (٘/ ٕٔ)  الوجيز شرح العزيز (٘)
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 .(ٔ)نصرانيا واآلخر يهوديا/ب[ ٘ٔٔ]أحد أبويها 

 .(ٖ)نصراين واآلخر ٦بوسي (ٕ)رىا بأف أحد أبويوُب األـ صو  وبأن :وتعجب منو األذرعي
 (ٗ).وصرح ٗبا ذكر مع علمو ٩با مر كما تقرر ليبِب عليو قولو من زيادتو

كا٤بتولدة -ا  حيل نكاحهَ غّبه على صورة اآلدمي اَل أف من تولد بْب آدمي وَ  :وٕبث اإلسنوي
 ،احتماؿ با٢بل مطلقا خشية الضررلو ألهنا مسلمة وَ  ؛ للكافراَل ٤بسلم وَ  -غّبهبْب كتايب وَ 

ا لغّب فبل ٙبل لو اآلدمية تغليبً  ،أجرى ذلك ُب الذكر ا٤بتولد ٩با مروَ  .احتماؿ ٕبلها ٤بثلهاوَ 
 .(٘)اآلدمي تغليظا

 .(ٙ)٦بوسي احتياطا للدـ ثِب أوْ أبويو كتايب واآلخر وَ  أحدُ  نْ ية مَ ز با١ب (ر  ر  ق ُ و  )

سواء  ،ـبَل من ملة إىل ملة غّب اإلسْ  -قيده السابقب- ىي أو أحد أبويها (متنقلة)ٙبل  (ال  و  )
ألهنا  ،كيهودية تنصرت أو توثنت أو عكسو  ،أكاف ا٤بتنقل منو أو إليو أو يقر أىلو أـ اَل 

كاف لو   فوإ ،ادت إىل األوؿصرت عليو أـ عَ أا ببطبلنو سواء أحدثت دينا باطبل بعد اعَبافهَ 
ىو  ية وَ ز عو أهنا ال تقر با١بيوأفهم صن .(ٛ)لبطبلهنا باالنتقاؿ عنو وصارت كا٤برتدة (ٚ)فضيلة
 .(ٜ)كذلك

                                                           

 (ٕٔٔ/ٚا٤بهمات )( ٔ)
 ."أبويها"  بُب (  ٕ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر النقل عنو: ( ٖ)
وأثبت  ب." سقط من ىذا ا٤بوضع ُب: وصرح ٗبا ذكر مع علمو ٩با مر كما تقرر ليبِب عليو قولو من زيادتو قولو: "( ٗ)

 " .ا لغّب اآلدمي تغليظاتغليبً  ُب موضع آخر بعد قولو: "
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر:  (٘)
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٗٛ/ ٛ)  يزالوج شرح العزيزانظر: ( ٙ)
 ب." سقط من:  كاف لو فضيلة  فوإ ،ادت إىل األوؿسواء صرت عليو أـ عَ  قولو: "(  ٚ)
 (٘ٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٛ)
 (ٖٙٔ/ ٗ) مغِب احملتاجانظر: ( ٜ)



 ؿواـع اؾـؽاح                 اؾؿحرؿات عؾى غير اؾتأبيد                                               اؾـؽاح ؽتاب

 

ٖٜٙ 

وىي  (امرةس  و  ) (ٔ)ارىالنصَ  /أ[ ٙٔٔ] طائفة من :وىي (ةئكصاب)ىي ُب عدـ حلها و 
الٍب لفرقتها من عدـ اإلقرار  (األصول) اكل منهمَ   (خالفت)إف  (ٖ()ٕ)طائفة من اليهود

 .(ٗ)٪بيل ُب الثاينإلاعيسى وَ وَ  ،التوارة ُب األوؿٗبوسى وَ 

 .(٘)مؤولة :عبارة ٨بتصر ا٤بزين ا٤بقتضية ٣ببلؼ ذلكوَ 

 .(ٙ)ارى كما نقلو الشيخاف عن اإلماـىم اليهود والنصَ رَ أو كفَ 

ٖببلؼ ما إذا علمنا موافقتهم ٥بم فيها وإف  ،ألصوؿاُب  مفقتهم ٥باأو شككنا ُب مو 
 .(ٚ)فهم كمبتدعة أىل القبلة ،مبتدعة مألهن ،مل يكفروىمخالفوىم ُب الفروع وَ 

لنسبتها إىل  ابئةصَ  :واألوىل .امري عابد العجللنسبتها إىل أصلها السَ  :امرةو٠بيت الثانية سَ 
أقدـ  طلق أيضا على قـوتوَ  .٣بروجها من دين إىل آخر :قيلوَ  ،ـبَل عم نوح عليو السَ  صايب

 .(ٛ)وينفوف الصانع ا٤بختار ،ويضيفوف اآلثار إليها ،من النصارى يعبدوف الكواكب السابعة

                                                           

 قيل، األنبياء هنج عن وزيغهم ا٢بق، سنن عن ىؤالء ميل فبحكم. وزاغ ماؿ إذا: الرجل صبأ: اللغة ُبالصابئة:  (ٔ)
 (ٖٙ/ ٕ) والنحل ا٤بللانظر:  .الصابئة ٥بم
 نصارى".وىي طائفة من ال (امرةسَ وَ ) ليهودطائفة من ا :وىي (ةئكصاب")بُب: (  ٕ)
 يعظمونو وال ا٤بقدس لبيت حرمة يعرفوف وال مصر، أعماؿ من وقرايا ا٤بقدس، بيت جباؿ يسكنوف قـو السامرة: (ٖ)
 ويوشع وىاروف، موسى، بعد اسرائييل بِب ُب كانت نبوة كل وييبطلوف اليهود سائر بأيدي الٍب التوراة غّب توراة و٥بم
 (ٕٛ/ ٔ) والنحل واألىواء ا٤بلل ُب الفصل، (ٖٕ/ ٕ) والنحل ا٤بلل. انظر: السبلـ، عليهم نوف بن
 .(ٜٖٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٜٕٗ/ ٕٔ) هناية ا٤بطلبانظر: ( ٗ)
 اجملوس دوف ،والنصارى اليهود :حرائرىم نكاح حيل الذين الكتاب وأىلوعبارتو: " (ٕٓٚ/ٛ) ا٤بزين ٨بتصرانظر: ( ٘)

 فيحرموف ،وحيرموف الكتاب من حيلوف ما أصل ُب خيالفوهنم أهنم يعلم أف إال ،والنصارى اليهود من والسامرة والصابئوف
 ".كاجملوس

 (ٜٖٔ/ ٚ) الطالبْب روضة، (ٓٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٙ)
 (ٖٙٔ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٔٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب انظر: (ٚ)
 (ٖٗٔ/ ٗ) مغِب احملتاج (ٛ)
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 القاىر٤با استفٌب  ،بقتلهم :واحملاملي (ٔ)فقد أفٌب االصطخري ،ىؤالء ليسوا مرادا ىناوَ 
 ،اإلفتاء بقتلهم صريح ُب عدـ حل مناكحتهمو  .الفقهاء فيهم فبذلوا لو أمواال كثّبة فَبكهم

 .(ٕ)يةز با١ب/ب[ ٙٔٔ]وذبيحتهم وعدـ تقريرىم 

 .(ٖ)ـبَل  اإلسْ إال يقبل منها امها اَل وا٤بتنقلة ا٤بذكورة بأقسَ 

لكن ( و) (ٗ)ا٤بخالفة لؤلصوؿ فبل تقر ٔبزية وال تبلغ مأمنا إذ ال شبهة ٥بم.[ وتهدر()]
ية ز ُب ا١ب ووإف خالف ،(٘)ل كما ُب ا٢باوي ىناتال تقأـ وَ بَل إف امتنعت عن اإلسْ  (تبلغ مأمنا)

 .دهلكن أصلح النسخة ٗبا ذكر ألنو الراجح كمن نبذ الع ،وكاف ا٤بصنف تبعو

إمنا قتل من وَ  .بعد تبليغو ا٤بأمن ىو حريب إف ظفرنا بو قتلناهكل منتقل وَ : مثلها ُب ىذاوَ 
 .(ٙ)وا٤بنتقل ضرره على نفسو ،لتعدي ضرره إلينا ؛مل يبلغ ا٤بأمننق  عهده بنحو قتاؿ وَ 

 (ٚ)/أما لو هتود نصراين  ،ـ ٗبا بعد عقد ا١بزيةبَل اإلسْ  غّب وٕبث الزركشي تقييد عدـ قبوؿ
كبلمهم فيمن   :ٍب قاؿ كاألذرعي .بدار ا٢برب ٍب جاءنا وقبل ا١بزية فإنو يقر ٤بصلحة قبو٥با

 .ل كا٤برتدقتد يقتضي أنو لو مل يسلم كوثِب هتوّ   ،عليو ا يقر يقر أىلو عليو إىل مَ انتقل ٩با اَل 

                                                           

 ومن و٧بتسبها ببغداد الشافعية شيخ ،اإلصطخري سعيد أبو ،عيسى بن يزيد بن أٞبد بن ا٢بسن :االصطخري (ٔ)
 عليو يدرس أف يستحق من هبا يكن مل بغداد دخلت ٤با ا٤بروزي إسحاؽ أبو قاؿ ا٤بذىب، ُب الوجوه أصحاب أكابر
، (ٖٕٓ/ ٖ) الكبى الشافعية وثبلٜبائة. انظر: طبقات وعشرين ٜباف سنةتوُب اإلصطخري.  سعيد وأبو سريج ابن إال

 (ٜٓٔ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات
 (ٕٕٙ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب البياف، (ٜٖٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٕ)
 ٖٓٓانظر: احملرر ص: ( ٖ)
 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٗ)
 ٗٙٗجاء ُب ا٢باوي: "وصابئة وسامرية إف خالفت األصوؿ هتدر وال تقَرر". ا٢باوي ص: ( ٘)
 (ٖٚٔ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٕٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 [أٖٓ]ب/ هناية:( ٚ)



 ؿواـع اؾـؽاح                 اؾؿحرؿات عؾى غير اؾتأبيد                                               اؾـؽاح ؽتاب

 

ٖٜٛ 

إال اف مل يتغّب حكمو بذلك وَ حٌب لو كاف لو أمَ  ،(ٔ)الو كاالنتقاؿعلى حَ  يبقىوا٤بتجو أنو 
 .(ٕ)اكما قالو شيخنَ   ،فيو نظروَ  .سلم انتهىيقتل إف مل 

وبو أفٌب البارزي  ،(ٗ)فبل جيوز نكاح ا١بن .نسا١بؼ تبَل خا :من ا٤بوانع (ٖ)فرع قاؿ ابن يونس

 . (٘)چ  حب جب يئ ىئ مئ حئ چ :لقولو تعاىل

/أ[ عبدالسبلـ، لكن تعليلو بأنو ال يقدر على تسلمها. منظر فيو؛ ألف ذلك ٚٔٔ] وابنُ 
 . (ٙ)ليس شرطا ُب النكاح

 .(ٛ)مرفوعا: هني عن نكاح ا١بن (ٚ)وروى ابن أيب الدنيا

 

 
                                                           

 "قبل االنتقاؿ". ب:ُب:  (ٔ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
ومن تصانيفو . كاف من بيت الفقو والعلم با٤بوصل،  ا٤بوصلي يونس بن ٧بمد بن ٧بمد بن الرحيم : عبدبن يونسا (ٖ)

مات سنة إحدى ، والتطريز ُب شرح الوجيز وكتاب النبيو ُب اختصار التنبيو، شرح التعجيز، و التعجيز ُب اختصار الوجيز
 (ٖٙٔ/ ٕ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات(ٜٔٔ/ ٛ) الكبى الشافعية انظر:  طبقات. وسبعْب وستمائة

 (ٙٓٔ/ٕانظر النقل عنو من كتاب شرح التعجيز : الديباج )( ٗ)
 ٕٚسورة النحل ( ٘)
  (ٕٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٙ)
 صاحب ا٤بؤدب، البغدادي، موالىم، القرشي قيس بن سفياف عبيد بن بن ٧بمد بن اهلل : عبدابن أيب الدنيا (ٚ)

ومائتْب.  وٜبانْب اثنتْب سنة ، توُبوتصانيفو كثّبة جدا، فيها ٨ببآت وعجائبأمية ،  بِب موايل من السائرة، التصانيف
 (ٕٕٛ/ ٕ) الوفيات ، فوات(ٜٖٚ/ ٖٔ) النببلء أعبلـ انظر: سّب

 لشيخ أيب" ل"أكاـ ا٤برجاف ُب أحكاـ ا١بافمل أقف عليو. وقد ضعفو األلباين بعد أف ذكر مصدره وىو كتاب: ( ٛ)
 (ٖ٘ٔ/ ٗٔ) وا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة. عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل الشبلي

 ا٢بسن أيب بن ا٢بسن أتى رجبل أف» اهلل عبد بن عقبة:  عن (ٖ٘ٔ: ص) الدنيا أيب البن ا١بناف ىواتف وجاء ُب
 أبا يا: فقاؿ قتادة فأتى تكرموه، وال تزوجوه ال: ا٢بسن فقاؿ فتاتنا خيطب ا١بن من رجبل إف سعيد أبا يا: فقاؿ
 ".تزوجوه ال: فقاؿ لنا فتاة خيطب ا١بن من رجبل إف ا٣بطاب
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 .(ٕ)فيو بأف التكليف يعم الفريقْب (ٔ)وتعليل القمويل]

 يرد: بأف ذلك ال يقتضي الصحة.

 (٘)[.(ٗ): ا٢بل(ٖ)وعن مالك كا٢بسن البصري

( من الزوجْب ا٤بسلمْب أو من أحدمها. فإف كاف ردة( أي: النكاح. )يفسخو( إمنا ))و 
 .(ٚ)، ولعدـ تأكده(ٙ)االرتداد قبل الدخوؿ واستدخاؿ ا٤بِب: انفسخ ُب ا٢باؿ إٝباعا

أو بعده: وقفت الُفرقة على انقضاء العدة. فإف ٝبعهما اإلسبلـ فيها داـ النكاح، وإال 
ا٤بسيس فلم يوجب الفسخ حاال،  ؛ ألهنا اختبلؼ دين طرأ بعد (ٛ)فالفرقة من حْب الردة
 كإسبلـ أحد الزوجْب.

                                                           

 برع أف إىل اشتغل ا٤بصري القمويل العباس أبو الدين ٪بم العبلمة ياسْب بن مكي بن ٧بمد بن : أٞبدالقمويل (ٔ)
 ٍب الوسيط شرح ُب احمليط البحر و٠باه مطوال شرحا الوسيط ا٤بشهورين، شرح الفقهاء من وصنف، كاف وأفٌب ودرس
. انظر: مات ُب رجب سنة سبع وسبعمائةالبحر،  جواىر ٠باه الرافعي من الروضة كتلخيص خاصة أحكامو ٣بص
 (ٕٗ٘/ ٕ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات(ٖٓ/ ٜ) للسبكي الكبى الشافعية طبقات
 جيوز وتنعقد ا١بمعة بأربعْب من ا١بنقاؿ:  (ٕٙٔ/ ٖ) أسُبانظر النقل عنو: حاشية الرملي على ( ٕ)
 علم من فن كل وٝبع وكبائهم، التابعْب سادات من كاف ،ا٢بسن، يسار أيب بن : ىو ا٢بسنا٢بسن البصري (ٖ)

عن عمراف بن حصْب و٠برة بن جندب ا٣بطاب، روى  بن عمر خبلفة من بقيتا لسنتْب با٤بدينة وعبادة، ولد وورع وزىد
 األعياف ، وفيات(ٗٔٔ/ ٚ) الكبى . انظر: الطبقاتتوُب ا٢بسن سنة عشر ومائة .وأيب ىريرة وابن عمر وابن عباس

(ٕ /ٜٙ) 
 امرأة توجد أف أكره ولكن الدين، ُب بأسا بو أرى ال: فقاؿ ا١بن نكاح عن - عنو اهلل رضي - مالك اإلماـ سئل (ٗ)

 .(ٖ/ ٕ) القّبواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكو .الفساد فيكثر ا١بِب زوجها من أنو فتدعي حاملة
 .(ٕٛٔ/ ٔ) الدسوقي حاشية، (ٗٙٔ/ ٔ) للخرشي خليل ٨بتصر شرحوانظر ايضا ُب ا٤بسألة: 

 أ، وأثبت ُب: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٜٕ٘/ ٜ) ا٢باوينقل االٝباع ا٤باوردي ُب ( ٙ)
 (ٙ٘ٗ/ ٕ) ا٤بهذب، (ٕٗٚ/ ٛ) ا٤بزين ٨بتصرانظر: ( ٚ)
 (ٙ٘ٗ/ ٕ) ا٤بهذب، (ٖٛٔ: ص) للماوردي اإلقناعانظر: ( ٛ)
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وأ٢بقت ردهتما بردة أحدمها؛ ألهنا أفحش، وليست كإسبلمهما؛ ألهنما إذا أسلما مكنا من 
الوطء، ٖببلؼ ما إذا ارتدا حيـر الوط مدة التوقف لتزلزؿ ملك النكاح ٗبا حدث، لكن ال 

 .(ٔ)حد فيو

الزوجْب فتنجز الفرقة إف كاف قبل الوطء، ٤با مر  ( منتأخر إسالم واحد( إمنا يفسخو )و)
 .(ٕ)قبلو؛ ىذا إف ترتب إسبلمهما أو كاف ٦بوسْب أو ٫بومها ٩با ال ٙبل لنا مناكحتو

/ب[  أو أسلم الرجل ولو وثنيا وتأخر ٚٔٔ( إف أسلما قبل الدخوؿ أو بعده معا،]ال)
 .(ٖ)ف للمسلم نكاح الكتابية( حرة ٙبل ٤بسلم. أما ُب الثانية فلما مر: أ)كتابيةإسبلـ 

. فإف أسلمت وعتقت ُب العدة، أو عتقت فقط قرر نكاحها. (ٗ)وخرج با٢برة فيها: األمة
. ٖببلؼ ما إذا مل تكن كتابية، أو كانت  (٘)وكذا إف أسلمت وىو ٩بن حيل لو نكاح األمة

ن وقت كتابية ومل تسلم ومل تعتق، أو أسلمت وعتقت بعد العدة، فإنو ينفسخ نكاحها م
 .(ٙ)إسبلمو، وإف جاز لو نكاح األمة ا٤بسلمة

األمر على انقضاء العدة. وأما ُب األوىل فلئلٝباع، و٤با  (ٚ)وبالكتابية: ٫بو الوثنية فتوقف
، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل كانت أسلمت معي. صح: أف رجبل أسلم ٍب جاءت امرأتو مسلمة

                                                           

 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٗٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
 (ٖٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
 ٜٜٖانظر ص:  (ٖ)
 (ٖٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٗ)
 (٘٘/ ٘) للشافعي األـانظر: ( ٘)
 (٘ٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٛ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٙ)
  "فتتنجز فرقتها قبل الوطء كما مر" بُب: ( ٚ)
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. ولتساويهما ُب صفة اإلسبلـ ا٤بناسبة للتقرير، ٖببلؼ ما لو ارتدا معا كما (ٔ)فردىا عليو
 .(ٕ)مر. واالعتبار ُب ا٤بعية بآخر كلمة اإلسبلـ؛ ألنو احملصل لو

كا٢بقيقي. فإف   -بإسبلـ أحد أبوي الصغّب أو اجملنوف من الزوجْب-واإلسبلـ ا٢بكمي 
معا قبل الدخوؿ، فإف قلنا إف العلة  -الطفل أو اجملنوف- أسلمت البالغة العاقلة وأبو زوجها

مل يبطل النكاح كما اقتضاه كبلـ  -َوىو َما صححوه-/أ[  ٛٔٔالشرعية مع معلو٥با ]
الشيخْب؛ ألف ترتيب إسبلمو على إْسبلـ أبيو ال يقتضي تقدما َوتأخرًا بالزَماف، فلم يتقدـ 

 .(ٖ)إسبلمَها على إسبلـ الزوج

َوإف اختاره السبكي من تقدمَها على -متقدموف ذلك؛ بناء على الضعيف َوخالف ٝبع 
 .(ٗ)فقالوا: ببطبلف النكاح -معلو٥با

قاؿ البلقيِب: َوىو الفقو فإف ا٢بكم للتابع متأخر عن ا٢بكم ا٤بتبوع، فبل حيكم للطفل 
 باإلْسبَلـ حٌب يصّب األب مسلًما. وقاؿ البغوي: يبطل أيًضا وإف أسلمت عقب إسبلـ
األب؛ ألف إسبلـ الطفل حيصل حكما َوإْسبَلمها حيصل بالقوؿ، َوا٢بكمي يكوف َسابًقا 

 .(٘)للقويل َفبَل يتحقق إْسبلمهما معا

                                                           

 (ٔٗٗ/ ٖ)، والَبمذي ٖٕٕٛبرقم  -الزوجْب أحد أسلم إذا باب- الطبلؽ كتاب (ٕٔٚ/ ٕ)أخرجو أبو داود ( ٔ)
وقاؿ حديث حسن، وأٞبد ُب مسنده  ٗٗٔٔبرقم  -أحدمها يسلم ا٤بشركْب الزوجْب ُب جاء ما باب-النكاح أبواب
. قاؿ ابن عبد الب:"حسن االسناد".. (ٚٙٗ/ ٜ) ٜ٘ٔٗ، وابن حباف ُب صحيحو برقم ٜٕ٘ٓبرقم  (ٜٓٗ/ ٖ)

 (ٜٔ/ ٕٔ) التمهيد
 (ٖٕٖ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٖٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالبانظر: ( ٕ)
 (ٗٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْب، (ٚٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٖ)
 (ٕٓٓ/ ٖٔ) التنبيو شرح ُب النبيو كفاية،ٜٖٔ/٘انظر: التهذيب )( ٗ)
 (ٖٕٖ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٙٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عنهم: ( ٘)
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ٕٗٓ 

َوقد مر ذلك مستوَب ُب -( االنَفساخ ُب صورة الردة َعَلى انقضاء عدة إف وطء، ووقف)
الزوج أو  (عدة إن وطء)( انقضاء )ع ل ى. -(ٔ)صورة ترتب اإلسبلـ والزوجة غّب كتابية

استدخلت منيو أيضا. فإف أْسلم اآلخر قبل انقضائها: استقر النكاح؛ ٤با روى أبو داود: أف 
فتزوجت فجاء زوجَها فقاؿ: يا رسوؿ اهلل   امرأة أسلمت على عهد رسوؿ اهلل

من زوجها الثاين  فانتزعَها رسوؿ اهلل /ب[ إين كنت أسلمت َوعلمت بإسبلمي. ٛٔٔ]
 .(ٕ)وردىا إىل زوجَها األوؿ

َوإف تأخر بانت الفرقة من حْب إسبلـ األوؿ باإلٝباع، وىي فرقة فسخ ال طبلؽ؛ ألهنما 
 .(ٖ)مغلوباف عليها

وحيـر الوطء ُب مدة التوقف و٫بو الطبلؽ َوالظهار موقوؼ، فإف أسلم اآلخر باف وقوعو من 
 .(ٗ)َوإال فبل حْب إيقاعو،

َولو أسلم على َوثنية أو طلقَها رجعية ُب الشرؾ ٍب أسلم: حـر عليو أختها وأربع سواَىا ُب 
 .(٘)العدة؛ ألف زواؿ نكاحَها غّب متيقن

                                                           

 ٜٜٖانظر ص: ( ٔ)
ود وأبو دا، ٕٛٓٓ برقم -اآلخر قبل أحدمها يسلم الزوجْب باب- النكاح كتاب (ٚٗٙ/ ٔ)  ابن ماجو أخرجو( ٕ)
 (ٕٛٔ/ ٕ)وا٢باكم وصححو ،  ٜٖٕٕ برقم -الزوجْب أحد أسلم إذا باب- الطبلؽ كتاب (ٕٔٚ/ ٕ)
 بإسبلـ بينهما النكاح ينفسخ ال: قاؿ من باب- (ٖٔٓ/ ٚ) للبيهقي الكبى السنن، والبيهقي ُب الكبى ٕٓٔٛبرقم

رواية أخرى  وىي. ٔٚٓٗٔبرقم -امنهم ا٤بتخلف إسبلـ قبل عدهتا تنقضي حٌب هبا مدخوال كانت إذا أحدمها،
 (ٖٖٙ/ ٙ) الغليل إرواءاأللباين ُب:  اللحديث السابق. وضعفه

 (ٖٙٔ/ ٖ) أسُب ا٤بطالب، (ٙٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٙ٘ٗ/ ٕ) ا٤بهذب انظر:( ٖ)
 (ٜٖٔ/ ٗ) مغِب احملتاج، (ٗٗٔ/ ٚ) روضة الطالبْبانظر: ( ٗ)
 (ٛٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
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 []فصل في أنكحة الكفار

( أي: النكاح الصحيح عندنا، وإف اعتقدوا نكاحنا( َعَلى أي ملة كانوا )َوصح من كفار)
 .(ٕ)( أي النكاح الصحيح عندىم َوإف اعتقدناه فاسًداونكاحهم). (ٔ)فساده

وا١تراد بصحة نكاحهم: اٟتكم بصحتو حىت تًتتب عليو أحكاـ النكاح الصحيح عندنا؛ 
(ٖ)چ ڱ ڱ  ڱ چَوذلك لقولو تعاذل: 

َوغَته، ٦تن أسلم  (ٗ) . َو٠ترب غيالف 
بإمساؾ أربع منهن، ودل يسأؿ عن  (٘): /على أكثر من العدد الشرعي حيث أمرىم النيب 

/أ[ ٜٔٔشرائط نكاحهن. َوألهنم لو ترافعوا إلينا أو أسلموا ال يبطلو، والفاسد اَل ينقلب ]
 .(ٙ)صحيحا باإلْساَلـ، وال يقر عليو

؛ ألنو معًتض بأنو (ٚ)النكاح ا١تؤقت -بصحة أنكحتهم-وحذؼ استثناء أصلو من اٟتكم 
ما يأيت. أما َما ليس صحيًحا إمنا يصح استثناؤه ٦تا تقرر عليو بعد اإلْساَلـ، ٓتالفو قبلو ك
 .(ٛ)عندنا وال عندىم كنكاح مؤقت اعتقدوا فساده َفاَل يقروف عليو

ومشل كالمو َما لو اعتقدوا الغصب نكاًحا، لكن فاتو من أصلو اإلشارة إذل خالؼ فيو، َوإمنا 
لو صح مع ذلك ألنو ليس فيو إال إقامة الفعل مكاف القوؿ، فأشبو َسائر وجوه الفساد، َو٤ت

 .(ٜ)يف غَت ذميُت

                                                           

 (ٙ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب،  (ٖٖٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٖٔٓ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 قولو:  "ونكاحهم أي النكاح الصحيح عندىم َوإف اعتقدناه فاسًدا ". سقط من: ب.(  ٕ)
 ٗسورة ا١تسد: ( ٖ)
 (ٖٙٙتقدـ ٗترجيو ص: ) (ٗ)
 ب[ٖٓهناية: ]ب/( ٘)
 (ٚٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٚ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٔٓ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٙ)
 غصبا ال يف الذميُت، ومؤقتا أبَّدوا وصحيحا أفسدوا". : "ونكاح الكفر صحيح ولو٘ٙٗجاء يف اٟتاوي ص:( ٚ)
 (ٜٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٛ)
 (ٙٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٗٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط انظر :( ٜ)
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فإنو اَل يعتد بو، وإف اعتقدوه نكاًحا؛ ألف على اإلَماـ  (غصبا في ذميين)( حاؿ كونو )َل 
. َومنو يؤخذ ترجيح َما قالو ابن أيب ىريرة: من أف ٤تل ذلك إذا دل (ٔ)دفع مهر بعضهم بعضا

، أما اٟتريب أو [حينئذ]يتوطن الذمي دار اٟترب، وإال فهو كاٟتريب؛ إذ اَل جيب الدفع عنو 
دفع بعضهم ]ا١تستأمن إذا غصبا حربية أو مستأمنة َواعتقدوه نكاًحا، فإنا نقرىم؛ إذ اَل يلزمنا 

 .(ٖ)أف ندفع عن ا١تستأمنة من ٕتري عليو أحكاـ اإلسالـ (ٕ)[عن بعض، وإمنا يلزمنا

الذمي حربية /ب[ اَٟتريب ذمّية أو َٜٔٔوقضية كالمهم َوعلتهم التقرير فيما لو غصب ]
. َوفيو نظر، واألوجو َما قاؿ البيلقيٍت من (ٗ)واعتقدوه نكاًحا، َوبو صرح ا١تصنف يف الشرح

التقرير يف الثانية دوف األوذل؛ ألف على اإلَماـ أف يدفع أىل اٟترب عن أىل الذمة. 
 .(٘)وكالغصب فيما ذكر: ا١تطاوعة

أي:  صهر() بو ()فيثبت عليوَوحيث حكمنا بصحة نكاحهم ترتب آثار النكاح الصحيح 
. (ٙ)مَصاىرة حىت ٖتـر عليو أمهات الزوجة بالعقد، وبناهتا بالوطء، وحيـر عليها أصولو َوفروعو

فلو طلقها ثالثا ودل تتحلل مث أسلما دل ٖتل لو إال ٔتحلل، وإف دل ( طالقيثبت بو ))و( 
 ، كما (ٚ)طالقا، ألنا إمنا نعترب حكمنا أما إذا ٖتللت يف الشرؾ فإهنا ٖتل لو يعتقدوه

                                                           

 (ٙٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٚٗٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٖ)
إال إذا غصب ذمي ذمية فإنو ال يكوف نكاحا؛ ألنو يلزمنا دفع بعضهم عن بعض. : ".. (ٕٚ/ٖ) إخالص الناوي قاؿ( ٗ)

 وأما اٟتريب إذا غصب حربية أو غصبها ذمي أو مستأمن أو غصب ا١تستأمن مستأمنة واعتقدوه نكاحا فهو نكاح". 
 (ٗٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٖ٘ٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٛ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٙ)
 (٘ٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب (ٕٖٓ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)



 أنكحة الكفار                                                                                                               النكاح كتاب

 
 ٗٓ٘ 

لو طلق مسلم ذمية ثالثا فنكحَها كافر َولو حريب، مث وطئها مث طلقها فإهنا ٖتل 
 .(ٕ()ٔ)للمسلم

ومهر )إف كاف صحيحا  (مسمى)يثبت بو إذا أسلما أو أحدمهَا بعد الوطء صداقا ( و)
كما يعلم -ى فَاسًدا كخمر َوخنزير، َولو يف الذمة إف أسلما قبل قبضو إف كاف ا١تسم( مثل

 .(ٖ)؛ َوذلك لتعذر طلب الفاسد يف اإلسالـ-من كالمو اآليت

ىذا إف كاف اإلسالـ بعد الوطء، َوإال فإف كاف االندفاع بإسالمو فلها نصف ا١تسمى 
ألف الفرقة جاءت  ؛فال شيء ٢تاا المهَ بإسْ وَ  ،نصف مهر ا١تثل يف الثاينيف األوؿ وَ /أ[ ٕٓٔ]

 .(ٗ)من جهتها

 دييل وكالمهما ،ا نقلو الشيخاف عن القفاؿىو مَ وَ  ،وظاىر كالمو أف احملـر يف ذلك كغَتىا
ا رجحو ىو مَ وَ  .(٘)ألف العقد دل ينعقد ؛ شيء ٢تااـ القطع بأنو اَل ونقال عن اإلمَ  ،إليو

غَته نقال عن النص استحقاقها قيد ىو وَ وَ  ،(ٙ)نقلو عن ٚتاعةوَ  ،غَتهاألذرعي وأيده بالنص وَ 
 .سقطإال وَ  ،لكو والغلبة عليو٘تا قاصدا نعها منو زوجهَ ٔتا إذا دل دي :ا١تهرا١تسمى وَ 

 .يتا اآلبقيدىَ  ة٤تل وجوبو أيضا بالنسبة لغَت مفوضوَ 

  

                                                           

 " فإهنا ال ٖتل لو". بيف: (  ٔ)
 (ٕ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٚٗٔ/ ٗ) الغرر البهية  ، (731 /٘) ا١تذىب يف الوسيط انظر :( ٖ)
 ، (٘ٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 (ٔ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٜ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر:  (٘)
 (ٜٕٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٙٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٙ)
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كانوا ف  الـ أـ بعده أسْ سواء أو وطئها قبل اإل ،لبضعها فال شيء ٢تا (وضةفلم)ة بالنسبَ  (ل)
 يشكل اَل وَ  .(ٔ) مهرا باَل ألنو استحق وطئهَ  ،ْتاؿ ممهر عندى٢تا بأف دل يكن  (يمنعونها)

 ُتيبا ىنا يف اٟتر ألف مَ  ؛حكمنا ٢تا با١تهر ،ا إليناا وترافعَ لو نكح ذمي ذمية تفويضً  :بقو٢تم
 .اممث فيه ،أف ال مهر فيو ْتاؿ ٓتالفو افيما اعتقدوَ 

 تفإف قبض .دل يقبض ي:أ (ما قبضَ  مرٍ خنحو  قسطُ )لذات ا١تسمى الفاسد  يثبتو( )
من /ب[ ٕٓٔ] وديتنع تسليم الباقي ،ا١تثل استحقت نصف مهر ،يف الكفر نصف الفاسد

 .(ٕ)الفاسد

بأف العتق  و،باقي حيث يسلممث أسلم  ،قبض بعضوكاتب ذمي عبده بفاسد وَ   لو فارؽ ماوَ 
إمنا دل حيط منها وَ  ،تلزمو القيمةفاحتيج إذل قبضو ١تصلحة العتق وَ  (ٖ)ى بعضولَ قف عَ تو م

فكاف كما لو   ،ـاَل خر النجـو ا١تتعلق بو العتق يف اإلسْ آٞترياف  :قسط ا١تقبوض يف الكفر
 .(ٗ)تلزمو القيمةوَ  ،كاتبو فيو بفاسد يعتق بالصفة

 :ا ىو مثلي لو فرض ماالا ٦تمهوا١تعترب يف تقسيط ا١تتعدد مع استواء القدر كزقي ٜتر و٨تو 
ف أوك .(ٙ)طالؽ اٟتاوي القيمةإخالفا ١تا يقتضو  ،(٘) العدد وال القيمةالكيل أو الوزف اَل 

لو غي لو ذكر ما يف أصْ بنيفكاف  ،القسط بو اف اعتبار مايَ و بػَ اتلكن ف ،ا١تصنف حذفو لذلك
 .بقيده

                                                           

 (ٕٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٔ)
 . (ٖ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 .قبضو"  ب:يف: (  ٖ)
 (ٛٗٔ/ ٗ) الغرر البهية  انظر :( ٗ)
 (ٕٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: (  ٘)
 ٙ٘ٗانظر: اٟتاوي ص: ( ٙ)
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 .وصف فيو اعتربت القيمةف زاد أحد زقي ٜتر جعال صداقا على اآلخر قيمة لزيادة إنعم 
إمنا اعترب وَ  ،عند من يرى ٢تا قيمة ال العدد ،ا٠تنازير القيمة بتقدير ا١تاليةيف ٨تو الكالب وَ وَ 

ا دل فاغتفر فيها مَ  ،ألف الوصية ٤تض تربع بى بكلفيها فيما لو دل يكن لو إال كالب وأوصَ 
 .(ٔ)يغتفر يف ا١تعاوضات

 .(ٕ)عند من ذكر يف اٞتميع ةوكلبُت اعتربت القيم[  ب/ٕٔٔ] ولو تعدد اٞتنس كزقي ٜتر

اعترب  ،زؽ بوؿ وقبض كل منهما على السواءٞتنس ا١تثلي كزؽ ٜتر وَ ا (ٖ)/نعم لو تعدد 
وظاىر أف ٤تلو ما إذا استويا قدرا حاؿ اإلصداؽ وإال تعُت اعتبار ]. (ٗ)ْتثا ى مَ لَ الكيل عَ 
 .(٘)[القيمة.

اؿ القبض صغَتة أو إف كانت حَ وَ  ،ـاَل سْ الكل قبل اإلا لو قبضت مَ  :قسط :خرج بقولووَ 
فال شيء  ،احيث دل يكن ذلك القبض معتربا عندىم أيضً  ؛فيو نظروَ  ْتث.ا ى مَ لَ ٣تنونة عَ 

 .(ٚ)ا قبلوالـ جيب مَ سْ اإل :٠ترب ،(ٙ)ض ينقا مضى يف الكفر اَل مَ وَ . ا٢تا النفصاؿ األمر بينهمَ 

                                                           

 (ٙٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٖ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 [أٖٔ]ب/ هناية:( ٖ)
 ( ٖٚ/ٖانظر: اخالص الناوي: )(  ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٖٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط ، (ٖٓٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٙ)
( ٕٙٓ/ ٜ)، والبيهقي يف الكربى ٚٚٚٚٔبرقم  (ٖ٘ٔ/ ٜٕ)أخرجو أٛتد يف مسنده عن عمرو بن العاص ( ٚ)

 الفوائد ومنبع الزوائد ٣تمع، واٟتديث صحيح. انظر: ٜٕٓٛٔبرقم  -أصابوا ٔتا ا١تشركُت أخذ ترؾ باب- السَت كتاب
 كتاب (ٕٔٔ/ ٔ). وجاء ٨توه يف صحيح مسلم (ٕٔٔ/ ٘) السبيل منار أحاديث ٗتريج يف الغليل إرواء، (ٖٔ٘/ ٜ)

 عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو أف النيب  ٕٔٔ برقم -واٟتج ا٢تجرة وكذا قبلو ما يهدـ اإلسالـ كوف باب- اإلدياف
أما علمت أف اإلسالـ يهدـ ما كاف قبلو؟ وأف ا٢تجرة هتدـ ما كاف قبلها؟ وأف اٟتج يهدـ ما كاف قبلو؟: »لو قاؿ» 

 ٕٔٔ برقم -واٟتج ا٢تجرة وكذا قبلو ما يهدـ اإلسالـ كوف باب- اإلدياف كتاب (ٕٔٔ/ ٔ)
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أو ما خيتص  ،ا اسًتقوها لو كاف الصداؽ ا١تقبوض يف الكفر حرا مسلمً مَ  :٨تو ٜتر :بقولووَ 
دوف  ،ألنا نقرىم يف الكفر على ٨تو ا٠تمر ؛(ٔ)فيجب مهر ا١تثل :ولده با١تسلم كعبده وأـ

 .ويف ا١تسلم ٟتقهما ،ٟتق اهلل تعاذل فقط (ٕ)[]يف ا٠تمرألف الفساد وَ  ،٨تو ا١تسلم

وجب  :ا من ذميهَ بالناكح كذلك حىت لو كاف ٜترا غصغَت ا خيتص بو ائر مَ ْتث أف سَ وَ 
 .(ٖ)مهر ا١تثل

إف اعتقدوا وَ  ،إف دل يقًتف بو مفسد عندنا ،جرى يف الكفرنكاح ـ اَل بعد اإلسْ  (رَ ر  ق   وَ )
ا ث حيل لو نكاحهَ ية ْتوالزوجَ  ،ـ عند اإلساَل عندنا وكاف زائاًل  دقًتنو مفسا وأ ،فساده
ال إف  ،[ صحيحا مستمراب/ٕٔٔ] هو بأف اعتقد، انقطاعوو  (ٗ)[فساده]وا دل يعتقدوَ  ،ابتداءً 

 .(٘)اعتقدوا خالؼ ذلك

ا أٚتع عليو مَ  :ا١تراد با١تفسد عندناوَ  .ـ أحد الزوجُتاَل عندنا بإسْ  (ا أفسده إن اصصل مَ َل )
الـ الو عند اإلسْ وَ ظاىره أف غَته ال يشًتط زَ وَ  ،-(ٙ)كما صرح بو اٞترجاين- .علماء ملتنا

جع يف القرء اأو ر  ،ار غَت األب واٞتدأو بإجبَ  ، شهوداَل بال ورل وَ  افإذا عقد .ىو متجووَ 
  لو تنزياًل  ،ـاَل سْ النتفاء ا١تفسد عند اإل ؛(ٚ)اعتقدوا امتداد الرجعة إليو استمر النكاحالرابع وَ 

                                                           

 (ٖ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٔٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٕ)
 (ٙٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٖٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
 (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٙ)
 (٘ٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٓ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٚ)
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فليتعرب  ،التخفيفللرخصة وَ اؿ نكاح الكفر ألف الشرط إذا دل يعترب حَ  ،تداء العقدبمنزلة ا
 .(ٔ)الئال خيلو العقد عن شرطو يف اٟتالُت ٚتيعً  ،ـاَل سْ اإلباؿ االلتزاـ حَ 

ا أو أحدمها مأو بشرط ا٠تيار ٢ت -كما اقتضاه كالمهم-لو من شبهة يف العدة وَ  اأو عقدً 
 ،النتفاء ا١تفسد عند اإلسالـ ؛(ٕ)اأقر  :احد منهماـ وَ اَل سْ إا١تدة قبل  أوفانقضت العدة  ،مدة

واكتفوا  .(ٖ)ـاَل لبقاء ا١تفسد عند اإلسْ  ا؛دل يقر  :اأو بينهمَ  ،بعدمها أو مع إسالمهما أوْ 
 .(ٗ)ا للفسادٔتقارنتو إسالـ أحدمها تغليبً 

ـ أحدمها وكاف اَل استمر إذل إسْ أمن العنت إف قارنا أو أحدمها النكاح يف الكفر وَ نعم اليسار وَ 
 -(٘)األصحاباـ عن كما نقلو اإلمَ -قرر النكاح  :/أ[ اآلخرٕٕٔ]إسالـ  عند زائاًل 

 .(ٙ)من أسلم على أنكحتهم من غَت ْتث كما مر  إقراره :ل يف تقريرىمواألصْ 

أو نكح  ،منهما كأف تزوج مطلقتو ثالثا دوف ٤تلل (احدم وَ الَ بإسْ حرمة د بمؤ )اتصل  (أو)
أو وطء  ،ا يوجب ٖترديها مؤبدا كرضاعـ مَ اَل أو طرأ عليو قبل اإلسْ  ،٤ترما لو مث أسلم أحدمها

فإف النكاح  ،(ٚ)كما مشل كالمو خالفا ١تا يومهو كالـ أصلوة،  ة أبيو أو ابنو بشبهزوجَ 
 .١تا مر (ٛ)يندفع

                                                           

 ، (ٗٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٜٕٙ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٕٛ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 (ٜٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٖ)
 (ٙٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٓ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٗ)
 (ٗٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٕٙ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
 ٖٓٗانظر ص: ( ٙ)
 : "وقُػرَِّر ال إف قارف ا١تفسُد ال الطارُئ إسالـَ أحد".(٘ٙٗ) قاؿ صاحب اٟتاوي الصغَت( ٚ)

ف الطارئ يقرر معو النكاح، وليس كذلك؛ ١تا ذكر بأف الرضاع والوطء يفسدانو، واهلل وىذه العبارة يرد عليها الوىم بأ
 تعاذل أعلم

 (ٕٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٕٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٛ)
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عد بـ اَل إف كاف اإلسْ  ،يف اعتقاده إذ ال نكاح يف اعتقادىم (يؤبدوهمؤقت لم )نكاح  (ك)
ؼ ما إذا ٓتاَل  ،(ٔ)ـاَل  جيوز ابتداؤه يف اإلسْ مثلو اَل وَ  ،والعتقادىم التأقيت إف كاف قبلو ،ا١تدة

 .(ٕ)ف عليو اعتبارا باعتقادىمرو فإهنم يق :دهبياعتقدوا تأ

ـ اَل وإف كاف صحيحا قبل اإلسْ  ،ـاَل وإفادتو أف ا١تؤقت الذي دل يعتقدوا تأبيده يندفع باإلسْ 
حصوؿ وَ  ،من وجوب ا١تسمى الصحيح أو نصفو :النكاح الصحيححىت يًتتب عليو أحكاـ 

 اَل من أنو باطل فَ  (ٖ)لوصْ أ٦تا يومهو كالـ  أوذل :وغَت ذلك ،البينونة الكربى بالطالؽ ثالثا
 .يثبت لو شيء من ذلك

كأف أسلم   ،ـ مفسد غَت مؤبداَل ا لو اتصل باإلسْ مَ  :مؤبد حرمة :[  بقولوب/ٕٕٔ] خرجوَ 
أو أسلم أحدمها وىي يف عدة  ،صاحبو ٤تـرمث أسلم اآلخر يف العدة وَ  ،أحدمها مث أحـر

 .(ٗ) يقطعوطرأ على النكاح اَل  ا يؤثر ألنو إذفإف ذلك اَل  ،شبهة

أقرىم فألف خالئق أسلموا  ، جيب البحث عن نكاح من أسلم ىل استو ى الشروط أوذلاَل فَ 
  َرضي اهلل عنو قاؿ (ٙ)لمييالدبل صح عن فَتوز  ،(٘) يسأ٢تم عنهمودلَ  همى أنكحتلَ ع: 

                                                           

 (ٖٚٓ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٖٔٓ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 (ٙٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 (٘ٙٗانظر اٟتاوي ص: )( ٖ)
 (ٗٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٕ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٗ)
 (ٚٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
كاف ويقاؿ لو اٟتمَتي  ، يقاؿ ابن الديلمّي، يكٌت أبا الضحاؾ، ويقاؿ أبا عبد الرٛتن، دياين كناين: فَتوز الديلمي (ٙ)

وىو قاتل األسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة يف أياـ رسوؿ ، ٦تن وفد على النيب صلى اهلل عليو وسلم، وحديثو
، (ٕٗٙٔ/ ٖ) األصحاب معرفة يف . انظر: االستيعابمات يف خالفة عثماف رضي اهلل عنو، اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 .(ٜٕٓ/ ٘) الصحابة ٘تييز يف اإلصابة



 أنكحة الكفار                                                                                                               النكاح كتاب

 
 ٗٔٔ 

لو وجب ذلك وَ  .(ٔ)"اخًت أيتهما شئت" :قاؿ أسلمت وٖتيت أختاف رسوؿ إين قلت يا
 .إال فالثاينوَ  ،أبطلهما إف وقعا معاوَ  ،لبحث عن كيفية النكاحُت

اشًتاط وجود  (في) عليها ابتداء (كالعقد  أمةٍ ) زوجةٍ ( و ،حر)زوج ( ماَل اجتماع إسْ وَ )
وإف -هما معا إسالمُ  العنتَ  أمن أو سارَ ف قارف اليَ إا لو فيو فيبطل نكاحهَ  (شرط حلها)

ألف وقت اجتماعهما فيو ىو  ؛ا يف االبتداءدوإف وج ،فالال وإ -افقدا عند ابتداء نكاحهَ 
 :اهَ مُ اَل أو إسْ  .فاألمة الكافرة ال ٖتل لو :ومُ فإنو إف سبق إساَل  ،وقت جواز نكاح األمة

بتداء نكاح ا/أ[ ْتاؿ ٖٕٔ] هاشبيـ اَل فكاف اجتماعهما يف اإلسْ  ،لكافرلفا١تسلمة ال ٖتل 
 .(ٕ)األمة

عدؿ إليو ألف نكاح األمة بدؿ يُ  ؛ا مر من عدة الشبهة واإلحراـىنا دوف مَ  ئاعترب الطار وَ 
لو وَ  .ق بوئيق الاليفيو على التض افجرو  ،لا من األصْ والبدؿ أضيق حكم ،ر اٟترةذعند تع

  ،(ٖ)ا أـ مرتباا معً نكحهمَ  ،تعينت اٟترة واندفعت األمة :ا معوتأمة مث أسلم وأسلمنكح حرة وَ 
 .(ٗ)يف نكاح األختُت إذل ذلك نظركما ال ي

 )أو(بالثالث ا يف الكفر لو أختُت ٚتع بينهمَ وَ  (حرة وأمة)كافر ٖتتو حرة وأمة   (وإن أبان)
إسالـ إسالمو وَ  :أي (المهمقبل إسْ بالثالث )بينهما يف الكفر  (٘)ٚتع / أختين(أباف )

                                                           

، وأبو ٜٔ٘ٔبرقم -أختاف وعنده يسلم الرجل باب- النكاح كتاب (ٕٚٙ/ ٔ) ماجوهبذا اللفظ ابن  أخرجو( ٔ)
 الًتمذيو  ،ٖٕٕٗبرقم  -أختاف أو أربع من أكثر نساء وعنده أسلم من يف باب-كتاب الطالؽ (ٕٕٚ/ ٕ) داود

 (ٗٚ٘/ ٜٕ)  وأٛتد، ٜٕٔٔبرقم  -أختاف وعنده يسلم الرجل يف جاء ما باب-النكاح أبواب (ٕٛٗ/ ٖ)
 السنن معرفةي يف ق، بلفظ: "طلق أيتهما شئت". وقاؿ الًتمذي: "ىذا حديث حسن". وقاؿ البيهٓٗٓٛٔبرقم

 (ٕٔ/ ٚ) داود أيب صحيحوحسن األلباين يف  : "اسناده صحيح".(ٖٛٔ/ ٓٔ) واآلثار
 (ٜٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٜ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٕ)
 (ٛٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٗٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 [بٖٔ]ب/ هناية:( ٘)
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 (دون  محلل) .ا١تنكوحتاف يف كل من الصورتُت :أي (حرمتا)األمة أو األختُت اٟترة وَ 
 .(ٔ)اما حالة صحة نكاحهم١تصادفة طالقه

بعد الدخوؿ  (مينساَل اإلأو بين )مهم اَل بعد إسْ  :أي (بعده)ا بالثالث مباهنما فيهأ (أو)
يف  (حرمت الحرةأو أسلمتا قبلو، مث طلق مث أسلم. ) تا،مث أسلم ،مث طلق ،ماهسلم قبلأف أب

ألف الطالؽ إمنا ينفذ فيها ألهنا ا١تنكوحة دوف األمة  ؛األوذل بدوف ٖتليل (ٕ)اٟترة يف الصورتُت
 دل يدخل هبما فال/أ[ وَ ٖٕٔأما إذا كاف بُت اإلسالمُت ] ،ٖتتج إذل ٤تلل ما فلالندفاعهَ 

 .(ٖ)تاجاف إذل ٤تلل لتعجل الفرقة بسبق إسالمهما أو إسالموحي

 إذاف ، ديسك إال واحدةألنو اَل  ،لوقوع الطالؽ عليها فقط (مختارة األختين) تحرم( وَ )
 .(ٗ)باف الفسخ يف الباقية من حُت أسلم األوؿ منهماحدة طلقت وَ اختار وَ 

 .تعُت الطالؽ لألمة :دل تسلم اٟترة حىت انقضت عدهتاولو أسلم ىو واألمة مث طلقها وَ 
 .(٘)وكذلك لو ٗتلفت إحدى األختُت تعينت ا١تسلمة للطالؽ

 .(ٙ)كاف حكمهن حكم األختُت فيما ذكر  :ثالثا لو كاف ٖتتو أكثر من أربع فطلق كالوَ 

 :وقيل ٢تا ،فإف عقدا معا اندفعا وإف اعتقدوا جوازه ،لو نكحت يف الكفر زوجُت مث أسلمواوَ 
وقد يفرؽ بأف اجتماع - كما لو أسلم على أختُت  ،اختاري أحدمها إذا اعتقدوا جوازه

                                                           

 (ٓٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٜٕٛ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)
 ."يف الصورة األوذل" ب:يف: (  ٕ)
 (ٕٖٚ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٔ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٙٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٚٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٗ)
 (ٙٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٕ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)
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أو مرتبا  .-اًل ىذا دل يعهد أصْ هد يف ملة وَ ألف ذلك عُ  ؛األختُت أسهل من اجتماع زوجُت
 .(ٔ)فهي لألوؿ

كما -أقرت على نكاحو  :تقدوف حل تزويج زوجُتات مث أسلمت مع الثاين وىم يعفلو مَ 
فنظرنا إذل  ،كالعدـ  صَتهألف زواؿ األوؿ ىنا  ؛ا مر ينافيو مَ اَل وَ  -(ٕ)ةيف الروض رجحو

فلم ديكن النظر إذل  ،انكاحهما وقع معً /أ[ وَ ٕٗٔ] فإهنما موجودافمث  ،اعتقادىم ٓتالفو
ه فهي لألوؿ  دالًتتيب دوهنا أو األوؿ وحما يف حاؿ لَ سْ أفإف  .أحدمها حىت ديكن من اختياره

 .كما ىو ظاىر

ترافعوا إلينا  ااتفقت ملتهما إذإف بُت ذميُت وَ  -شرعناب- (حكم)معشر ا١تسلمُت  (ولزمنا)
انة الطالب على جب إعَ تف .منهما لذلك منا (طلب خصمب)يف حق اهلل تعاذل أو آلدمي 

اـ منع الظلم عن الذمي  ألنو جيب على اإلمَ  ؛وإف دل يرض ا١تطلوب ،إحضار خصمو

قاؿ ابن عباس رضي اهلل  .(ٗ) چ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ چ :لقولو تعاذلوَ  ،(ٖ)ا١تسلمك
رجم  و١تا صح أنو  .و أعرض عنهمفاحكم بينهم أَ  :ىذه ناسخة للتخيَت يفوَ  :عنهما

ا لو ترافعوا إلينا يف شرب مَ  :ويستثٌت من ذلك .دل يلتفت إذل عقيدهتموَ  (٘)يهوديُت زنيا
 .(ٙ)ال يعتقدوف ٖترديوألهنم  ؛إف رضوا ْتكمناوَ  ،دوف حيفإهنم اَل  :ا٠تمر

                                                           

 (ٖٖٔ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (٘ٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (٘ٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت( ٕ)
 (ٗٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز(، ٕٓٗ/٘، التهذيب )(ٖٚٓ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٖ)
  ٜٗا١تائدة: سورة  (ٗ)
باب الرجم يف -( كتاب اٟتدود٘ٙٔ/ ٛ)متفق عليو من حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عند البخاري ( ٘)

 .ٜٜٙٔرقم ب -الزىن يف الذمة أىل اليهود رجم باب- ( كتاب اٟتدودٕٖٙٔ/ ٖ)، ومسلم  ٜٔٛٙبرقم  -البالط
 (ٚٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
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جب اٟتكم بينهما عند فياىد أو ذمي كالذميُت ا١تسلم مع معَ وَ  ،ا١تعاىد مع الذميوَ 
ال وَ  ،يلتزموا حكمنا ألهنم دل ؛ترافعا إليناوإف اختلفت ملتهما وَ  (بين معاىدينل ) .(ٔ)الًتافع

 .(ٕ)يلزمنا دفع بعضهم عن بعض

ف أ :وْتث األذرعي .اٟتريب وا١تعاىد كذلك باألوذل[ وَ ب/ٕٗٔأف اٟتربيُت ] :أفهم كالمووَ 
إذ ال يلزمنا الدفع عنهم فكذا  ؛كا١تعاىدين يف دار اٟترب كانوا ةالذمة لو عقدت ألىل بلد

 .(ٗ)أيب ىريرة رضي اهلل عنو يف غصب ذمي ذمية]ابن[ ا مر عن مَ  ويؤيدهُ  .(ٖ)اٟتكم بينهم

أىلو عليو  (قريقر نكاحا نف) .الـكم ْتكم اإلسْ ٨تا فإمنا وحيث حكمنا بينهم جوازا أو لزومً 
 ا اَل بطل مَ ون .أو يف العدة وىي منقضية عند الًتافع ،شهودكنكاح بال ورل وَ   (لو أسلموا)

ولو  ،اجبةحيث قررناه فالنفقة وَ و  .عند الًتافع تكنكاح يف عدة بقي  ،نقرىم عليو لو أسلموا
 .(ٙ)لوـ أصْ اَل خالفا ١تا يومهو كَ  ،(٘)لزمن العدة إذا كاف الًتافع بعد انقضائها

وس يف نكاح اجمل وأ ،العدة باقيةكما إذا ترافع إلينا فيها الذميوف وَ   (فسدهن نفقة فيما َل وَ )
الف خيما  األهنما بالًتافع أظهر  .ألهنا فرع صحة النكاح و٨تن نبطلو عند وجود ا١تفسد ؛احملاـر
 .(ٚ)مر٠تا لو أظهر الذمي اـ فأشبهو مَ اَل اإلسْ 

                                                           

 (ٖٛٓ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 (ٖٗٛ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٖٙٔ/ ٖ) ا١تهذب انظر:( ٕ)
 (ٖٖٓ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٚٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 ٗٓٗانظر ص: ( ٗ)
 (٘ٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٚٔ/ ٖ) ا١تهذبانظر: ( ٘)
(: "ولزمنا اٟتكم باٟتق برضا ا٠تصم، فنقرر نكاحا يقرر لو أسلموا، ال بالنفقة حاؿ ٙٙٗجاء يف اٟتاوي )ص:( ٙ)

 ا١تفسد". 
 (ٚٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘٘ٔ/ ٚ) وضة الطالبُتر انظر: ( ٚ)
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ألف الصحابة رضواف اهلل عليهم و  ؛احملاـرا دل نعًتض عليهم حىت يف نكاح فإف دل يًتافعوا إلينَ  
 دل ما (ٔ)أعرضنا عنهم :لو ترافع إلينا كافر ٖتتو أختافوَ  .ضوهًت دل يععرفوا من أحوا٢تم ذلك وَ 

 (ٕ).مهااحدإإال أمرناه باختيار /أ[ وَ ٕ٘ٔ] يرضوا ْتكمنا

وٖتتو أكثر من أربع  -يتيأكما يدؿ عليو ذكر أحكاـ العبد فيما -إف أسلم كافر حر ( و)
قبلو  أوْ  ،أو بعضهن بعده يف العدة وبعضهن معو ،بعده وأسلمن معو أوْ  ،حرائر مدخوؿ هبن

وإال وقفن  ،اقاًل ا عَ ف كاف بالغً إ -كما يأيت-ا وجوبً  (ختارا) :(ٖ)ىن كتابياتأو ٗتلفن وَ 
يف  (ل ،شبهةعدة )يف ( و)منهن منو وَ ( )في إحرام كاف اختياره (لووَ -) (ٗ)حىت يكمل

اندفع نكاح وَ  .(ٙ) نظر إذل هتمة اإلرثاَل وَ  ،لو بعد موهتنوَ  ،منهن (أربعا :-(٘)ردة) عدة
خَتات حىت لو اختار منهن األ ،مرتبا ـأ اسواء أنكحهن مع ،(ٚ)الباقيات ٠ترب غيالف السابق

 .(ٛ)اؿ يف ا٠تربستفصَ لًتؾ اال ز؛اجَ 

 .(ٜ)ختيار من حُت االـ اَل اَل يندفع نكاح الزائدات من حُت اإلسْ  :وباختيار األربع

 

                                                           

 دل نقرمها". وأختاف ٖتتو:لو ترافع إلينا كافر وَ "ب:يف: (  ٔ)
زيادة: "وإال أعرضنا عنهم وكاف وجو اعتبارىم لرضاىم يف ىذه ما علم ٦تا قررتو إف دأب نكاحهما دل  ب:يف: (  ٕ)

 يًتافعوا فيها فاشًتط يف اٟتكم عليهم فيها رضاىم ".
 (ٖٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٕٔٛ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٕ٘٘/ ٜ) الكبَت اٟتاوي (ٗ)
 (ٔ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٘)
 (ٖٖٔ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٙ)
 (ٖ٘ٙانظر: )ص:( ٚ)
 (ٔٗٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٕٚ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٛ)
 (ٙٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٜ)
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أسلم  وأ ،ا أيضافإف أسلمن معو اختار أربعً  :أما غَت ا١تدخوؿ هبن إذا كن غَت كتابيات (ٔ)/
 تعَُتَّ  :مو وإسالـ أربع فأقل يف العدةاَل أو كن مدخوال هبن فاجتمع إسْ  ،معو منهن أربع فأقل

 .اريالخت حيتاج اَل لنكاح فَ ل

ات حىت انقضت عدهتن من وقت فت الباقيَ لوٗت ،مث أسلم يف عدهتن ،ولو أسلم أربع
  .(ٕ)ياتاألول تتعين :أو منت على الشرؾ ،سالموإ

فكاف   ،ألنو استدامة للنكاح :منهنإمنا جاز االختيار مع اإلحراـ منو وَ [ وَ ب/ٕ٘ٔ]
 .(ٖ)كالرجعة

 أسلم قبل مث ،سلمت زوجتو ا١توطوءة بشبهةأفيما إذا  -اء على األصحبنَ -ويف عدة الشبهة 
فأوذل  ،نكاحنا عقطت ألف طروء عدة الشبهة ال ؛من أنو يستمر النكاح :انقضاء العدة

 (ٗ).ٟتاقا للدواـ باالبتداءإ ؛ديتنع ذلك فيهما :قيلوَ  .نكاحهم

 جيوز اَل فَ  :ىي مرتدةمث أسلم وَ  ،ارتدتف أسلمت بعد الوطء وَ بأ :أما يف عدة الردة
فإهنا تقطعو  ،من منافاة عدة الشبهة واإلحراـ لو ألف منافاة الردة يف النكاح أشدُ  ؛(٘)اختيارىا
 .ٓتالفهما

قت وَ من سلم حىت انقضت العدة دل يفإف  ،اوقف نكاحهَ  :رتدتالو أسلمت موطوءة مث وَ 
 من العدةها سقط حكم تلك ئانقضاقبل وإف أسلم  .الؼ الدين أوالتإسالمها بانت باخ

  وإال ،ـ قبل انقضاء العدة من وقت ردهتا استمر النكاحاَل ادت إذل اإلسْ مث إف عَ  ،.يومئذ

                                                           

 [إٖٔ]ب/ هناية:( ٔ)
 (ٚٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٛٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٛٗٔ/ ٚ) الطالبُت روضةانظر: ( ٖ)
 (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٔ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (ٜٕٛ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
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وكذا لو أسلم الزوج وارتد فإف دل تسلم ىي إذل انقضاء العدة من  .انقطع من وقت الردة
 :ردتووقت اد إذل اإلسالـ قبل انقضاء العدة من فإف عَ  ،وقت إسالمو بانت وإف أسلمت

 .(ٔ)[]حينئذإال حصلت الفرقة من وَ  ،النكاح استمر

 إحدىال الردة يف اختيار ، /أ[ يف اإلحراـ وعدة الشبهةٕٙٔا ذكر من االختيار ]وجيري مَ 
 .(ٕ)لويده كأصْ فكما ي  ،إحدى اإلماءوَ  األختُت

بل إف وقعا  ،ا زوجافأف ا١ترأة ال دخل ٢تا فيو لو نكحهَ : وأفهم ٗتصيص الزوج باالختيار
ل ح ٘تلك ال الفرؽ أهناوَ  .(ٖ)فهي لألوؿ كما مر :أو مرتبا ،قر مع واحد منهماتدل  :معا

 . جيوز ٢تا اختيار األزواجاَل وَ  ،النكاح إال بنحو عيب

إحدى )فيما لو أسلم وٖتتو أختاف  -كما يدؿ عليو كالمو اآليت-اختيار اٟتر والعبد ( و)
اندفعت األخرى و  ،وكانتا كتابيتُت ،أسلمن معو أو يف العدة أسلمتا أوْ  ،أو أخوات (نأختي

 .(٘)٠ترب فَتوز الديلمي السابق ؛(ٗ)دخل هبما أـ اَل  ،امرتبً  ـسواء نكاحهما معا أ

أو  ،فإف أسلمن كلهن معو ،ماء غَت مدخوؿ هبنإٖتتو اختار اٟتر فيما إذا أسلم وَ ( و)
١تا مر أف األمة الكتابية ال ٖتل  ؛كتابيات   يكفي كوهنناَل وَ  ،مدخوؿ هبن وأسلمن يف العدة

إال اندفع وَ  ،ل لو األمة عند اجتماع إسالمو وإسالمهنٖتإف كاف ٦تن  (ءماإإحدى ) .١تسلم
 .(ٙ)نكاح اٞتميع

                                                           

 (٘ٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٛٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 ٙٙٗاٟتاوي الصغَت ص: ( ٕ)
 (٘ٔٗانظر: )ص:( ٖ)
 (ٜٛ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٔٗٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٗ)
 ٓٔٗتقدـ ص: ( ٘)
 (ٕ٘ٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٙ)
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يف العدة وٗتلفت  وأماء معو اإل تسلمأودخل باٞتميع ف ،ماءإفإف أسلم حر وٖتتو حرة وَ 
أيس )و .(ٔ)[ األمةب/ٕٙٔل لو نكاح ]حيكاف ٦تن   (إن) .اءاختار واحدة من اإلمَ  :اٟترة

أو  ، أو أسلمتأو دل تسلم إال بعد انقضاء العدة ،سلمتدل اتت وَ بأف مَ  (من حرة صخلفت
 يدخل هبا ألهنا دلكانت غَت كتابية وَ  وأ ،قضت عدهتااناتت أو تأخر إسالمو حىت مَ 

 ،فإهنا تتعُت للنكاح :يف العدة منها بأف أسلمت معو أوْ  ييأس دل أما لو .(ٕ)كالعدـ  ينئذ[ح]
إذ القدرة عليها  ،أـ بعدمها يف العدة أـ بينهما ،قبلهااء سواء أسلمن قبلو وَ ويندفع نكاح اإلمَ 

 .(ٖ)اختيارىندينع 

بل إف أسلمت معو  ،ا تتعُت اٟترة مطلقً اَل أما لو دل يدخل هبن فَ . كتابيةٌ ٌة  حر  :وكحرة أسلمت
 :أو أمتاف فأكثر .(ٗ)وإف أسلم معو أمة تعينت. تعينت :بعضهن اء أوْ ـ اإلمَ اَل مع إسْ لو وَ 

 .(٘)فتتعُت :ا كتابيةإال أف تكوف اٟترة فيهمَ  ،٦تن أسلمن معو أمة اراخت

 .يأيتسَ فَ إال المهن وَ إسْ مو وَ اَل اء قبل اجتماع إسْ ا ذكر إذا دل يعتق اإلمَ و٤تل مَ 

ىو ٦تن مث الثانية وَ  ،ىو ٦تن حيل لو اإلماءاحدة وَ فأسلمت معو وَ اء لو أسلم وٖتتو ثالث إمَ وَ 
 .(ٙ)الثالثةاندفعت الثانية وٗتَت بُت األوذل وَ  :ىو ٦تن ٖتل لومث الثالثة وَ  ، ٖتل لو اإلماءاَل 

ا تأسلم وأُت تكتابي (ٚ)انتاوك ،ا معا أو مرتبابنتها نكحهمَ سلم وٖتتو أـ وَ أفيما لو  (وصعينت)
اَل؛ ٟترمة األـ  أـْ  بنتال ئوطأسواء  (قبل وطء أم)/أ[ كاف ذلك ٕٚٔإذا ] (بنت) .معو

                                                           

 (ٗٗٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٔ)
 (ٔ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٕ)
 (ٜ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 ب" سقط من:  وإف أسلم معو أمة تعينت قولو: "(  ٗ)
 (ٛٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٖٖٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٕٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٙ)
 لعلو األقرب للمعٌت. ب،"وكتابيا"  وما أثبتو من  أ:يف: (  ٚ)
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وحدَىا أبدا يف الصورتُت؛ ألف نكاح البنت حيرِّـ األـ. وال ٖتـر البنت إال بوطء األـ، 
 . فالبنت بالدخوؿ باألـ، واألـ بالعقد على البنت.(ٔ)فيحرماف أبدا سواء أوطئ البنت أـ ال

َواٟتاصل: أنو حيث وطئهما أو األـ: حرمتا أبدا. وحيث دل يطأمها، أو شك ىل دخل 
ـْ اَل، أو وطء البنت فقط: حرمت األـ فقط. ولو شك يف عُت ا١تدخوؿ هبَا: بطل  بإحدامها أ

 .(ٕ)نكاحهما لتيقن ٖترًن إحدامها قالو ا١تاوردي

لألـ فيما إذا دل يطأمها: نصف ولكل من ا١توطوئُت: ا١تسمى إف صح، َوإال فمهر ا١تثل، و 
َوصحة  (ٗ)؛ الندفاع نكاحَها باإلْساَلـ قبل الوطء، /(ٖ)ا١تهر كما رجحو البلقيٍت وغَته

٢تا مهر  (ٙ)فقط: ٢تا ا١تسمى. وقوؿ أصل الروضة (٘)أنكحتهم، وكذا فيما إذا وطء البنت
 ا١تثل: مفرع على َفَساد أنكحتهم.

ٖتل ١تسلم ( كتابية إما) تصلح للتمتع وىي حرٌة()ة وأمة ( تعينت فيما لو أسلم َوٖتتو حر و)
وتندفع األمة سواء أنكحهما معا ( )أسلمت في العدة غَتىا، ولكن كانت مدخوال هبا أو()

موهتا أو [ ب/ٕٚٔ]( كاف أو ماصت ولو)( اٟترة بعد إْساَلمها وإن ارصدت) (ٚ)أـ مرتبا
إذ  [حينئذ]، َوإف كاف َعاجزا عن اٟترة (ٛ)( َفاَل يستمر نكاحهاقبل إسالم األمةردهتا )

                                                           

روضة ، (ٛٓٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٕٗٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط ىو ظاىر ا١تذىب كما جاء يف:( ٔ)
  (ٛ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب. والقوؿ الثاين يف ا١تذىب خيَت بينهما كما رجحو الشَتازي يف (ٚ٘ٔ/ ٚ) الطالبُت

ىذا اذا تيقن الدخوؿ بإحدامها وشك يف عُت ا١تدخوؿ هبا، لكن لو شك ىل دخل  (ٕٗٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي (ٕ)
 بواحدة منهما فالورع التحرًن، واٟتكم اٞتواز كما ذكره ا١تاوردي

 (ٕٖٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٛٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 [بٕٖ]ب/ هناية:( ٗ)
 ."االـ"  ب:يف: ( ٘)
 (ٛ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٙ)
 (ٗٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٓٓ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٚ)
 أي: ال يستمر نكاح األمة( ٛ)
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يكفي يف دفعَها اقًتاف إسالـ اٟترة بإْساَلمو، ٓتالؼ اليسار حيث اعترب اقًتانو بإسالمو 
 .(ٔ)َوإْساَلـ الزوجة ٚتيعا

ودل دينع اليسار السابق إمساكها فيما لو أسلم موسر مث أعسر، مث أسلمت األمة يف العدة، 
 .(ٕ)أسلم وىو معسر؛ النتفاء ا١تفسد عند اجتماعهَما يف اإلْساَلـأو أسلمت َوىو موسر مث 

وفرقوا بأف أثر نكاح اٟترة باٍؽ بعد موهتا، بدليل إرثها َوغسلها َولزـو ٕتهيزىا، فكاف النكاح 
باؽ ٓتالؼ اليَسار، َوبأف ا١ترأة إذا أسلمت وتعينت حبست على الزوج ودل يؤثر موهتا أيضا. 

من اليَسار؛ ألف غيبتها ٘تنع نكاح األمة َعلى خالؼ، ٓتالؼ غيبة  َفهي يف ا١تنع أقوى
 .(ٖ)َمالو

أما لو دل تكن كتابية وأصرت بعد إْساَلمو حىت انقضت العدة أو ماتت: فإف األمة تتعُت 
 ، َومر حكم تعدد اإلماء.(ٗ)حيث أسلمت معو أو يف العدة

 ( أصليةكحرة) ا١تسوغ لالبتداء ( من إماء. وىذا الوصف ا١تستفاد من الكالـ ىوومعَتقة)
فلو كاف ٖتتو حرة َوإماء  (الزوجِ ( إْساَلـ )بعد إسالِمها، وحاؿ كوف إعتاقها واقًعا )( ل)
فعتقن قبل اجتماع إْساَلمو َوإْساَلمهن، بأف عتقن مث أسلمن وأسلم، أو أسلمن /أ[ ٕٛٔ]

 .(٘)صلياتوعتقن مث أسلم، أو أسلم وعتقن مث أسلمن: التحقن باٟترائر األ

                                                           

ا١تاوردي التوقف واختيار واحدة حيث . ورجح (ٜٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٙ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
منهن؛ ألف إسالـ اٟترة معو قبل إسالـ اإلماء  واحدة خيتار موقوفا يكوف أف جيب بل صحيح غَت عندي وىذاقاؿ: "

جيري ٣ترى يساره يف ٖترًن اإلماء فلما دل يعترب يساره إال عند إسالـ اإلماء وجب أف ال يعترب وجود اٟترة إال عند إسالـ 
 (ٕٚٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي". اإلماء

 (ٜ٘/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 (ٕ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٖ)
 (ٖٚٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر :( ٗ)
 (ٕٕٖ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٕٕٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
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فإف أسلمت اٟترة معو أْو يف العدة، وعتق اإلماء مث أسلمن يف العدة: جاز لو اختيار أربع من 
 اٞتميع دوف اٟترة.

فلو أسلم َوليس ٖتتو إال إماء وٗتلفن َوعتقن، مث أسلمن يف العدة: اختار منهن أربًعا كاٟترائر 
مث عتقت، مث عتق الباقيات، مث  األصليات. َولو أسلم من إماء معو أو يف العدة َواحدةٌ 

أسلمن: اختار أربًعا منهن؛ لتقدـ عتقهن على إْساَلمهن، َوليس لو اختيار األوذل؛ لرقها عند 
 اجتماع اإلسالمُت، فتندفع با١تعتقات عنده.

فعلم من كالمو دوف كالـ أصلو، بل ىو موىم خالؼ ا١تراد وإف أولت عَبارتو: أف الشرط 
بل اجتماع إسالمو وإسالمهن، كما مثلنا، فإنو َحالة إمكاف االختيار  فيما ذكر أف يعتقن ق

 كما مثلنا يف اليسار وأمن الزىن.

مث أسلموا قبل إسالـ اٟترة: فلو  (ٔ)َوأخذ منو أف العتق مع االجتماع كهو قبلو، فلو عتقا
خر اختيارىن وباختيارىن تبُت اٟترة إف أسلمت يف العدة، وإال فباختالؼ الدين. فإف أ

لزمو اختيار ثالث منهن على األوجو؛ ألنو يلزمو نكاح ثالث  (ٕ)االختيار انتظارًا إلسالمها
من ا١تعتقات، وإال تعينت  (ٖ)أسلمت اختارىا أو الرابعة[ ب/ٕٛٔ]منهن اَل ٤تالة. مث إف 

 الرابعة منهن.

يها: تعينت  وإف نكح أربع إَماء، وأسلمن معو، أو يف العدة، إال َواحدة فعتقت مث أسلمت ف
 كاٟترة األصلية.

َوإف أسلم معو أمتاف فعتقت إحدامها، مث أسلمت ا١تتخلفتاف: اندفع نكاحهما؛ ألف ٖتت 
زوجهما حرة عند إساَلمو وإساَلمهما، واختار إحدى ا١تتقدمتُت. َوإمنا دل تندفع الرقيقة 

                                                           

 "عتقن".ب: يف: (  ٔ)
 "إلسالمهن".ب: يف: (  ٕ)
 والرابعة""اختارىا ب: يف:  (ٖ)
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ذا َما جـز بو منهما: ألف عتق األخرى كاف بعد إسالمها َوإسالمو، فال يؤثر يف حقها، ى
 .(ٔ)الشيخاف واٟتاوي كالغزارل

منهم النووي يف تنقيحو َوصوبو َواستدؿ بنحو َما يأيت عن ابن  (ٕ)لكن الذي جـز بو ٚتعٌ 
 .(ٖ)الصَّالح، واعتمده البارزي، َوصوبو أيًضا البلقييت: ٗتيَته بُت اٞتميع

قاؿ ابن الصالح يف مشكل الوسيط: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب على اٟتكم على ما 
قالو الغزارل: بأنو سهو منشأه أنو توىم أنو ١تا كاف ِعتق ا١تتقدمة واقعا قبل اجتماع الزوج 
َوا١تتخلفتُت يف اإلساَلـ التحقت يف حقهما باٟترائر، َوىذا خطأ؛ ألف االعتبار يف ذلك 

غَتىا َوالزوج. وىذه /أ[ ٜٕٔ]العتيقة نفِسَها َوالزوج يف اإلسالـ، ال باجتماع باجتماع 
العتيقة كانت عند اجتماعها ىي والزوج يف اإلْساَلـ رقيقًة، فكاف حكمها حكم اإلماء يف 
حقها َوحق غَتَىا. َوقد يؤوؿ كالمو برده إذل موافقة غَته بأف يقاؿ: أراد بو َما إذا اختار 

 .(ٗ)إْساَلـ ا١تتخلفتُت انتهىا١تعتقة قبل 

ورده السبكي َورجح َما قالو الغزارل القًتاف حرية إحدى ا١تتقدمتُت بإسالمهما، َوَىي َمانعة 
من ابتداء نكاح األمة، فيمتنع التقرير عليهَما. وال نقوؿ باندفاعهما ٔتجرد عتق تلك؛ 

 .(٘)الرؽالحتماؿ أف يعتقا مث يسلما، َوإمنا يندفَعاف إذا أسلمتا على 

قاؿ: َوقو٢تم إف حدوث العتق بعد اإلْسالـَ ال أثر لو: يريدوف بو يف ا١تاضي بالنسبة ١تن تقدـ 
إسالمو من الزوجات، ال بالنسبة للبواقي. َوابن الصَّالح ومن تبعو ٘تسكوا هبذا اإلطالؽ، َواَل 

                                                           

 ا١تذىب يف الوسيط(، ٚٙٗ، اٟتاوي ص: )(ٓٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٔٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
(٘ /ٔٗ٘) 
 (ٕٕٖ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٖٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنهم: ( ٖ)
 (ٔٓٙ/ ٖ) الوسيط مشكل شرح (ٗ)
 (ٖٗٓ/ ٙ) ا١تنهاج شرح إذل احملتاج هناية، (ٜٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: النقل عنو: ( ٘)
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تُت ليس من أثر العتق دليل لو َعَلى أفَّ لنا أف نقوؿ باإلطالؽ و٨تملو على أف اندفاع ا١تتخلف
بل من أثر القدرة على اٟترة، وىو معٌت آخر غَت تأثَت العتق ٓتصوصو، َوأطاؿ يف بياف  (ٔ)/

 .(ٕ)ذلك

وصاحب  (٘). َوبو يندفع ميل الشارح(ٗ)الزركشي َوصوبو، وىو متجو (ٖ)[مثلو]وذكر 
إذل كالـ ابن الصالح َوغَته. ويعلم أف َما نقلو عن بعض شيوخ  (ٙ)اإلسعاد[ ب/ٜٕٔ]

 عصره ىو عُت كالـ السبكي ا١تذكور َوأف رده لو مردود.

وإف عتقت ثنتاف بعد إسالمهما، مث عتقت ا١تتخلفتاف، مث أسلمتا: اندفعت األولتاف وتعُت 
اف مث عتقتا: تعُت إمساؾ اآلخرتُت. َوإف أسلم مث عتقت ثنتاف، مث أسلمتا وأسلمت اآلخرت

 .(ٚ)إمساؾ األولتُت َواندفعت ا١تتأخرتاف، نظرا يف ٚتيع ذلك إذل اجتماع اإلساَلمُت كما مر

الكافر، فيما إذا أسلم على أكثر من ثنتُت إماء أو حرائر، أو مها،  (العبد)( اختار و)
منهن حريتُت أو ( ثنتينوأسلمن معو يف العدة أو قبلو، مث أسلم يف العدة، أو كن كتابيات: )

أمتُت، أو مها، ال أزيد منهما؛ ألف األمة يف حقو كاٟترة، والزيادة َعَلى ثنتُت يف حقو كالزيادة 
 .(ٛ)على األربع يف اٟتر

 

                                                           

 [أٖٖ]ب/ هناية:( ٔ)
 (ٖٗٓ/ ٙ) ا١تنهاج شرح إذل احملتاج هناية، (ٗ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عن السبكي: ( ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٜٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عن الزركشي: ( ٗ)
 [ٔٙٔشرح االرشاد للجوجري ]أ/( ٘)
 (ٖٜٙاالسعاد )ص: ( ٙ)
 (ٔٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (،ٓٓٗ/٘انظر: التهذيب )( ٚ)
 (ٓٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب( ٓٓٗ/٘، التهذيب )(ٕٕٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٛ)
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( قبل إْساَلمو، سواء أكاف قبل إسالمهن أـ بعده، أـ معو، أو بعد )كحر إن عتق( ىو وَ )
خيتار إال أمة بشرطها؛ إذ االعتبار بوقت إسالمو وقبل إسالمهن: فيختار أربع حرائر، وال 

 ( إف عتق لاالختيار َوىو فيو حر. ىذا إف عتق قبل أف يسلم مع اثنتُت من نسائو، )
أي: مع ثنتُت من نَسائو: بأف أسلم منهن َوىن حرائر  أسلم وثنتين(كاف ) )َوقد(/أ[ ٖٓٔ]

، مث أسلمت الباقيات فيها: فإنو اَل خيتار إال اثنتُت، إما األولتُت، (ٔ)معو أو يف العدة ثنتاف
عدد العبيد قبل  ووإما ثنتُت من الباقيات، وإما واحدة منهما وواحدة منهن؛ الستيفائ

 .(ٕ)عتقو

فهو لو طلق طلقتُت مث عتق: فإنو اَل ديلك بالعتق ثالثة، بل ال بد من ٤تلل، ٓتالؼ َما لو 
 -وىن أربع حرائر-. َوإذا اختار (ٖ)ق مث أعادىا: فإنو ديلك الثانَية َوالثالثةطلق َواحدة مث عت

 .(ٗ)ثنتُت وفارؽ ثنتُت: فلو أف يتزوجهما؛ ألنو حر َومها حرتاف

( أي: األولتاف اللتاف أسلمتا معو؛ بل صعينتا)فإف كن فيما ذكر إَماء دل يتأت َما ذكر 
. وال خيتار األخَتتُت وال واحدة منهما؛ ألنو حر عند الجتماع إْساَلمو َوإْساَلمهما َوىو رقيق

إسالمهما. فإف عتقت ا١تتخلفات بعد عتقو، مث أسلمن يف العدة اختار ثنتُت من اٞتميع؛ 
، َو٤تل تعينهما حيث ٘تحض اإلماء  (٘)ألف ا١تتخلفات حرائر عند اجتماع إسالمو وإسالمهن

 كما تقرر.

                                                           

 زيادة: "مث عتق". ب:يف: (  ٔ)
 (ٓٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٕ)
 (ٚٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٚٗٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٖ)
 (ٖٖٚ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٗ)
 (ٓٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٚٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
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( فأكثر، فإف األولتُت ال يتعيناف، بل إف شاء رت حرةصأخ)كاف معهن حرة فأكثر مث   (ل إن)
 .(ٕ()ٔ)من اٟترائر، أو أحدمها وحرة كما مر بعلتو[ ب/ٖٓٔ]اختارمها، أو ثنتُت 

ولو أسلمت معو أْو يف العدة َواحدة، مث عتق، مث أسلمت الباقيات فيها، فإف كاف اٞتميع 
عتقو. أو إَماء اختار واحدة من اٞتملة حرائر: اختار أربًعا؛ ألنو دل يستوؼ عدد العبيد قبل 

، مث إف اختار اليت أسلمت معو دل يشرط فيو شرائط (ٖ)على األوجو. وْتث فيو الشيخاف
 نَكاح األمة؛ لرقو عند اجتماعهَما يف اإلْساَلـ، وإال اشًتط.

ك، َوألفاظ االختيار الدالة عليو: إما صريح أو كناية. فمن األوذل: اخًتتك، أو اخًتت نكاح
أو أمسكتك، أو أثبتك، أو حبستك َعَلى النكاح، أو أثبت نكاحك؛ جمليء لفظ االختيار 
واإلمساؾ يف اٟتديث، والباقي يف معنامها. وكوف اخًتتك َوأمسكتك من غَت تعرض للنكاح 

. ومثلهما: (٘)، لكن ْتث الشيخاف: أهنما كنايتاف(ٗ)صرحيُت وىو مقتضى كالـ األئمة
 أريدؾ َو٨توه. أثبتك، َومن الثاين

، إذ ال ٗتاطب بو إال ا١تنكوحة، (ٙ)( لواحدة ٦تن أسلم عليهن اختيار لنكاحها)َوطالق
( أي: الطالؽ )بنيتو أي: لفظو ا١تقًتف (وفسخ) َومسوغو َما قررتو كما مر قريبا نظَته.

 .(ٚ)للنكاح ألنو طالؽ بالكناية/أ[ ٖٔٔ]بفسخت نكاحك، أو اخًتتو للفسخ، اختيار 

                                                           

 "تعينتا". ب: يف:(  ٔ)
 (٘ٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٛٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
 "كن قياس األصل الذي سبق أف جيوز لو اختيار اثنتُت؛ ألنو دل يستوؼ عدد العبيد قبل العتقل قاؿ الرافعي:"( ٖ)

 (ٗٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٛٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزووافقو النووي. انظر: 
 (ٖٖٙ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٗ)
 (٘ٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (٘)
 (ٕ٘ٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٙ)
 (ٖٗٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٚ)
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أما إذا دل ينو بو طالقا بأف قصد بو حل عقد النكاح من غَت تنقيص عدد، أو أطلق، فإنو 
؛ ألف الفسوخ اليت ٖتل العقود: ٢تا [حينئذ]اختيار للفسخ ال للنكاح. وال جيوز تعليقو 

( كأف َوإن علقاحكمها يف امتناع التعليق، ٓتالؼ الطالؽ والفسخ بنيتو فإهنما يصحاف )
ت واحدة منكن فقد طلقتها، أو فسخت نكاحَها. َونوى بالفسخ الطالؽ قاؿ: كلما أسلم

 .(ٔ)لقبوؿ الطالؽ وكنايتو، َوىو لفظ الفسخ إذا نواه بو التعليق

ورّد بأف االختيار حيصل ضمنا،  (ٕ)َوقيل: اَل يصح تعليقهما، المتناع تعليق اختيار النكاح.
ترى أنو لو قاؿ: أعتق عبدؾ عٍت إذا جاء  َويغتفر يف الضمٍت َما اَل يغتفر يف ا١تقصود، أال

 .(ٖ)الغد على كذا، ففعل: صح، وإف كاف متضمنا للتمليك ا١تمتنع تعليقو

( للنكاح، كإف دخلت الدار فقد اخًتتك. فإنو اَل يصح؛ ألنو إما  الختيارُ )( إف علق َل )
 .(ٗ)كابتداء النكاح، وإما كالرجعة، وكالمها ال يقبل التعليق

( أنو متضمن لالختيار. )اختيارٌ من أف كال من لفظي الطالؽ والفسخ:  (٘)تقرر /َومعٌت ما 
ومن مث اختلف يف فهمَها شارحوه، َوقد [ ب/ٖٔٔ]ىنا غموض،  (ٙ)َويف عبارة أصلو

 .(ٚ)سلمت عبارة ا١تصنف من ذلك

                                                           

 (ٖٗٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٚ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٔ)
 (ٚ٘ٗ/ ٕ)ىذا قوؿ أيب علي ابن أيب ىريرة كما حكاه عن الشَتازي يف ا١تهذب ( ٕ)
 (ٖٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٙٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٗٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٗ)
 [بٖٖ]ب/ هناية:( ٘)
 ٚٙٗوالفسخ بتفسَته تعيُت النكاح، ال الظهار .." . اٟتاوي ص:  -ال االختيار–عبارتو: "والطالؽ وإف علق ( ٙ)
 (ٗٛ/ٕ) اخالص الناوي( ٚ)
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عو َواسُتشكل كوف الفسخ كناية يف الطالؽ؛ بأف ما كاف صرحًيا يف بابو ووجد نفاذا يف موضو 
اَل يكوف كناية يف غَته. وجياب: بأف القاعدة أكثريّو، ووجو خروج ىذا عنها: بأنو استثٌت 

 .(ٔ)رَعاية لغرض من رغب يف اإلْساَلـ

: حقيقة يف الفسخ (ٕ)[الفراؽ]وأريدؾ: كناية يف اختيار النكاح، اَل صريح كما مر. َولفظ 
 َوفسخ بينة اختيار كما تقرر.َويف الطالؽ، ويتعُت يف كل منهما بالقرينة، َوطالؽ 

. َواإليالء: حلف على االمتناع من الوطء. وكل منهما  (ل ظهار َوإيالء) ألف ظهار ٤تـر
باألجنبية أليق منو با١تنكوحة، مث إف اختارىا كانت مدهتما من االختيار، ويصَت يف الظهار 

 .(ٖ)عائدا إف دل يفارقها يف اٟتاؿ، وإف اختار غَتىا كانا لغوا

( أَلف االختيار كابتداء النكاح أو كاستدامتو كما مر، وَكالمها اَل حيصل إال )وطءال ( و)
. وللموطوءة مع َما استحقتو قبُل: مهر ا١تثل ٢تذا الوطء، إف اختار (ٗ)بالقوؿ كالرجعة

 .(ٙ)، وإال فلها ا١تسمى الصحيح إف كاف، وإال فمهر ا١تثل(٘)غَتىا

 (بعض [/إٖٔٔ] فيأي: االختيار )( حصرهمن أربع: ) أي: ١تن أسلم َعَلى أكثر )َولو(
منهن كأف خيص اختياره يف ٜتس أو ست معينات من ٙتاف. َويندفع نكاح الباقيات، وىذا 

 .(ٚ)وإف دل يكن تعيينا تاما لكنو يفيد ضربا من التعيُت، َويزوؿ بو بعض اإليهاـ

                                                           

 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٙٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 (ٕٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز(، ٜٖٗ/٘انظر: التهذيب )( ٗ)
  (ٖٖٚ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٕ٘ٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٘)
 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
 ، (ٖٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٚٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٚ)
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لو منهن. كأف  (اختيار من صحل)( لو وَ مث يؤمر باختيار أربع منهن َويندفع نكاح الباقيات )
تسلم واحدة معو أو يف العدة، أو تكوف كتابية ٖتل لو، مث تسلم أخرى يف عدهتا، فيختارىا، 

 .(ٔ)وىكذا حىت يستكمل األربع

على األربع، بأف يسلم أربع، مث خامسة، فيختار فسخ  فسخ فيمن زادت(( لو )و)
ألف فسخ نكاحهن وقع بعد استيفاء الَعدد نكاحَها، َوىكذا يف السادسة وما فوَقها؛ 

. ٓتالؼ اختيار الفسخ يف غَت الزائدة على األربع، بأف أسلمت واحدة فاختار (ٕ)الكامل
فسخ نكاحها، مث ثانية كذلك َوىكذا، فإنو لغو، إال أف يريد بو الطالؽ؛ ألف تصحيح 

إال أف يسلمن. َواألْصل الفسخ فيهن يستلـز إبقاء ٨تو الوثنيات للنكاح، َوىو اَل يتعُت، 
 .(ٖ)بقائهن على كفرىن، َواَل يكلف اختيارًا قبل يأسو من إسالـ من ٗتلف عنو، َولو واحدة

( ٗتلفت بعد إْساَلمو وإسالـ سبع سواىا وثنية)٨تو  (من)أي: وبسبب يأس  (َوبيأس)
 .(ٗ)مثال: كلف تنجيز اختيار من ٖتل لو فورا؛ ليندفع من زاد[ ب/ٕٖٔ]

 .(٘)هل ليًتوى أمهل زمنا قليال، وال ديهل ثالثة أياـ كمقتضاه كالـ ا١تاورديفإف استم

؛ ألنو امتنع من واجب عليو ال (ٙ)إف امتنع منو (حبس لو)فإف استمر على ترؾ االختيار 
 يقـو غَته مقامو فيو. فال حيبس الختيار الوثنيات للفراؽ، َواَل الختيار من ٖتل لو قبل اليأس 

 

                                                           

  (ٕٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
 (ٛٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
  (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر : ( ٖ)
 (ٖٖ٘/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٜٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  (ٗ)
فإف سأؿ إنظاره ليفكر يف اختياره ويرتئي يف أحظهن لو أنظره ما قل من  . وفيو :"(ٖٕٛ/ ٜ) الكبَت ٟتاويا (٘)

 ".الزماف الذي يصح فيو فكره وىل جيوز أف يبلغ بإنظاره ثالثة أياـ أـ ال؟ على قولُت كاإلنظار للمورل وا١ترتد
 (ٜٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٖٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٙ)
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ا يومهو كالـ أصلو(ٔ)من الوثنية
َ
 .(ٕ)، خالفا ١ت

فيما إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معو، أو يف -فعلم أف كال من االختيار والتعيُت 
 .(ٖ): واجب؛ لألمر بو يف خرب غيالف السابق-العدة، أو كن كتابيات

و ابن ، َوَماؿ إلي(٘)واألصحاب (ٗ)فيطالبو اٟتاكم وإف سكنت عنو، كما اقتضاه نص الشافعي
َورجحو غَته؛ ألف إمساؾ أكثر من أربعة يف اإلساَلـ ٦تنوع، فيعصي بتأخَت ذلك،   (ٙ)الرفعة

 كما يعصي بتأخَت التعيُت أو البياف فيما لو طلق إحدى زوجتيو مبهما أو معينا كما َسَيأيت.

ار وهبذا التقرير ا١تأخوذ من كالـ األذرعي َوغَته اندفع قوؿ السبكي: بتوقف وجوب االختي
اٟتبس كسائر الديوف، وأنو ينبغي ٛتل كالمهم عليو، وأف "أمسك" يف  (ٚ)َعَلى طلبهن إزالة

 .(ٛ)ا٠ترب لإلباحة ٓتالؼ: "فارْؽ" انتهى

 َولو جن أو أغمي عليو يف اٟتبس أخرج إذل أف يفيق./أ[ ٖٖٔ] 

خيتار، بشرط:  ( ٔتا يراه اٟتاكم من ضرب َوغَته، َويكرره إذل أفعزر) إف دل ينفع اٟتَبس ()ثم
. َويف أْصل الروضة عن اإلَماـ: أنو إذا حبس ال يعزر (ٜ)أف يتخلل مدة يربأ هبا عن أدل األوؿ

                                                           

 (ٛ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
 وعبارتو: "وجاز اٟتصر يف بعض، واختيار ا١تسلمات والكتابيات للنكاح، والوثنيات للفراؽ". ٓٛٙٗاٟتاوي ص: ( ٕ)
 ٖٙٙتقدـ ص: ( ٖ)
 (ٛ٘/ ٘) للشافعي األـ (ٗ)
 (ٙ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٖٕٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي، (ٖٕٚ/ ٛ) ا١تزين ٥تتصر انظر:( ٘)
 (ٖٕٓ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٙ)
 "إرادة اٟتبس". ب: يف(  ٚ)
 (ٖٚٔ/ ٖ) ا١تطالبأسٌت انظر النقل عنو: ( ٛ)
 (ٖٔ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٜ)
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. (ٔ)على الفور؛ فلعلو يؤخر حىت يتفكر، وأقل معترب فيو مدة االستتابة وىي: ثالثة أياـ
 .(ٕ)واعترب الروياين يف اإلمهاؿ لو االستنظار

. وفارؽ تطليق اٟتاكم يف اإليالء: بأف (ٖ)عن ٦تتنع وميت -من حاكم وغَته-وال خيتار أحد 
 .(ٗ)ىذا اختيار شهوة اَل يقبل النيابة

وجيب للجميع عليو النفقة مدة اٟتبس َواإلمَهاؿ إذل أف خيتار، ألهنن يف حبسو وإمنا دل ينفق 
بسببو. على أربعة فقط، ويوقف بُت اٞتميع كما يف ا١تَتاث؛ ألهنن منقطعات عن األزواج 

وكل َواحدة تفرض أهنا ا١تنكوحة، َوالنفقة تتعد بتعدد الزوَجات، ٓتالؼ ا١تَتاث فإف لكٍل َما 
 .(٘)للواحدة

( )األقصى ( من اللوايت أسلم عليهناعتد كلأي قبل االختيار ) ()قبلو الزوج (فإن َمات)
 ٟتامل: بالوضع.أي: األكثر من عديت الطالؽ والوفاة. فإف كاف بَػْعَد الدخوؿ هبن: فعدة ا

من ذوات األقراء، وعدة ذات األقراء:  (ٙ)ا١توت. أو كانت /[ ب/ٖٖٔ]َوإف كاف عقب 
باألقَصى من عدة الوفاة َوثالثة أقراء؛ الحتماؿ اختيارىا للنكاح َوللفراؽ، فأخذنا 

 .(ٚ)باألحوط

 

                                                           

 (ٖٕٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٔ)
 (ٕٛٚ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر (ٕ)
 (ٖٔ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
 (ٖٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 (ٖٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
 [أٖٗ]ب/ هناية:( ٙ)
 (ٜٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٚ)
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وعدة الصغَتة . (ٔ)وا١تراد بالثالثة األقراء: ما بقي منها كما حكاه البلقيٍت عن البغوي
 .(ٖ)(ٕ)واآليسة: أربعة أشهر وعشرا

. أو بعد وطء بعضهن (٘): فعدة الوفاة على كل منهن؛ الحتماؿ اختيارىا للنكاح(ٗ)أو قبلو
 .(ٙ)فال خيفى حكم كل ٦تَّا ذكر

َؤتا تقرر علم َما يف إطالقو كأصلو، إذا األقَصى إمنا ىو يف مدخوؿ هبا غَت َحامل كما تقرر. 
ألقراء من إسالمهما إف أسلما معا، وإال فمن إساَلـ السابق؛ ألهنا إمنا ٕتب وابتداء ا

 .(ٚ)، وابتداء األشهر من حُت موتو[حينئذ]الحتماؿ أهنا مفارقة باالنفَساخ، وىو حيصل من 

أي:  بهن() اٟتاؿ أف ل و(-من تركة من مات قبل االختيار عن أكثر من أربع ) ()َوُوِقف
 فيهن من ال يرث. كأف كاف فيهن:

لعدـ العلم بعُت  )إلى صراض(وىو ربع أو ٙتن، بعوؿ أو دونو  إرثهن( -)أربع كتابيات
 .(ٛ)مستحقو، فيقسم بينهن ْتسب اصطالحهن

أي: معو. ألف اٟتق ٢تن، إال أف يكوف فيهن ٤تجور عليها لصغر أو جنوف أو  )َولو بتفاوت(
 من ِعَددىن، كُثُمن ا١توقوؼ إذا /أ[ ٖٗٔ]فيمتنع بدوف حصتها سفو، وصاحل عنها وليها، 

 

                                                           

 (ٖٚٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، حاشية الرملي الكبَت على  (ٖٖٚ/ ٗ) مغٍت احملتاجالنقل عنهما:  انظر:  (ٔ)
 ب.قولو: " وعدة الصغَتة واآليسة: أربعة أشهر وعشرا ". سقط من: (  ٕ)
 (ٕ٘ٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاوينظر: ا( ٖ)
 أي: قبل الدخوؿ.( ٗ)
 (ٜٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 ب.قولو: "أو بعد وطء بعضهن فال خيفى حكم كل ٦تَّا ذكر". سقط من: (  ٙ)
 (ٖٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٖ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٚ)
 (ٚ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٕٙٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٛ)
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 .(ٔ)كن ٙتانيا؛ ألنو خالؼ اٟتظ ١توليتو، إذ يدىا على ٙتن ا١توقوؼ، َفاَل يزاؿ إال بيقُت

قاؿ الصيمري: َوطريق الصلح ليقع على اإلقرار أف تقوؿ كل منهن لَصاحبتها: إهنا ىي 
 .(ٕ)الزوجة، مث تسأ٢تا ترؾ شيء من حقها

، تضمن ذلك ترؾ ا١تستحقات بعض حقهن لغَتىن، (ٖ)وحيث تراضُت بالقسمة بينهن
 وتكوف ىبة ضمنية اَل يشًتط فيها صيغة َواَل قبض.

نعم إف رضُت بالقسمة على التفاضل، وزاد نصيب واحدة َعَلى ربع ا١توقوؼ: كاف القدر 
 مصَته إليها.الزائد عليو ىبة ٤تققة؛ ألهنا ال تستحقو، َواَل ضرورة يف 

قاؿ يف ا١تطلب: فينبغي أف يعترب فيو شرائط ا٢تبات، إال أف يقاؿ يغتفر ذلك تبعا انتهى. 
 تبعا أقرب إذَل إطالقهم ىنا. ىذا كلو إذا اصطلحن ٚتيًعا. (ٗ)َواعتباره

فإف طلب أربع فأقل شيئا من ا١توقوؼ بال صلح: ُمِنْعن؛ الحتماؿ أف الزوَجات غَتىن. َوإف 
. أو سبع: (٘)[نصفو]أعطُت ربع ا١توقوؼ؛ ألف فيهن زوجة. أو بنت: أعطُت  طلب ٜتس:

إذ اَل يشًتط يف الدفع [ ب/ٖٗٔ]أعطُت ثالثة أرباع. َواَل ينقطع ٔتا أخذنو ٘تاـ حقهن، 
 ، َوإف أطاؿ األذرعي يف رده.(ٙ)إليهن أف يربئن عن الباقي كما صححو الشيخاف

                                                           

 (ٓٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر :( ٔ)
 (ٖٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٕ)
 (ٖٓٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٖٗ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
 "واغتفاره". ب:يف: (  ٗ)
 يف: ب. أ، وأثبتسقط من: (  ٘)
 (ٓٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٙ)
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من الباقيات: فإنو ال يوقف ٢تن شيء؛ ألف استحقاقهن أما لو كاف فيهم أربع كتابيات، وأسل
، الحتماؿ كوهنن الكتابيات، فيقسم الورثة ما يف الًتكة ٚتيعَها، ألف سبب  لإلرث غَت معلـو

 .(ٔ)إرثهم ٤تقق، واألْصل َعدـ ا١تزاحم

البياف غَت متوقع وال : أنو يقسم بينهن سواء، ألف (ٖ)[(ٕ)وأشار بلو: إذل وجو البن ]سريج
. َويرد بأف حاالت الضرورة يتسامح فيها، كيف َوقد رضُت َوىن (ٗ)مزية لبعضهن على بعض

 رشيدات.

من غَت الًتكة لتفوز باذلة هبا، ألنو بيع  (ل على َمال آخر)وإمَنا جيوز الصلح على ا١توقوؼ. 
 .(٘)٢تا من غَت أف يتحقق ا١تلك

( بزوجة، كأف مطلقة التبست( وقف إرث ) ك)فيما ذكر إذل الًتاضي ىو  (ٙ)ووقف اإلرث
قاؿ: إحداكما طالق. َوَمات قبل البياف، فإنو يوقف نصيب الزوجة إذل الًتاضي ولو بتفاوت، 

 .(ٚ)ال على َماؿ آخر، لتحقق استحقاؽ إحدامها

                                                           

 (ٕٛٓ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٖٙ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)
لوائو،  وحامل ا١تذىب األشهب، شيخ البغدادى، الباز العباس أبو القاضى سريج بن عمر بن ابن سريج:  ٛتد (ٕ)
، ولو وورل قضاء شَتاز وكاف يفضل على ٚتيع أصحاب الشافعي حىت على ا١تزين ،خلق من األئمة خذ عنو الفقووأ

ات سنة ، مكتاب  ى الرد على ابن داود  ى القياس وآخر  ى الرد عليو  ى مسائل اعًتض هبا الشافعىمنها:   مصنفات 
 .(ٜٛ/ ٔ) شهبة قاضى البن افعيةالش ، طبقات(ٕٔ/ ٖ) للسبكي الكربى الشافعية . انظر: طبقاتست وثالٙتائة

 كتب يف النسختُت شريح، وىو خطأ والصحيح ىو ابن سريج كما حكاه عنو الشيخاف.( ٖ)
 (ٓٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر النقل عنو: ( ٗ)
 (ٜ٘ٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٘)
 .: "ا١تلك" ب:يف: (  ٙ)
 (ٓٔٔ/ ٛ) روضة الطالبُت، (ٖ٘/ ٜ)  الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٚ)
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بأف كانت ٖتتو ىي ومسلمة،  (بكتابية)حاؿ كونو  (َل )ىذا إذا كاف االلتباس بُت مسلمتُت 
، /أ[ ٖ٘ٔ]فطلق إحدامها مبهمة، فال يوقف ٢تا شيء؛ ألف  استحقاقهما اإلرث غَت معلـو

 .(ٔ)الحتماؿ كوف الزوجة ىي الكتابية

( إف أسلما معا؛ لدواـ الزوجية َوالتمكُت. أو أسلمت نفقةأي: الزوجة على الزوج ) (ولها)
مضيق، فال دينع أداؤه النفقة، كفرض الصَّاَلة، وألنو ديكنو إزالة  (ٕ)قبلو؛ ألف إسالمها فرض

َمانع استمتاعو بأف يسلم يف عدهتا فلم تسقط نفقتها فيها كالرجعية بل أوذل، َوألنو مقصر 
 .(ٖ)بًتؾ اإلْساَلـ

َوَما اقتضاه من سقوطها لو كاف ٗتلفو لصغر أو جنوف أو إغماء: ليس مرادا، َوإمنا أسقط 
َها قبل الدخوؿ: ا١تهر؛ ألنو عوض البضع ا١تعقود عليو، َوىو يسقط بتفويت العاقد إْساَلم

كأكل البائع ا١تبيع مضطرا. والنفقة للتمكُت وىو الذي   (ٗ)للمعقود عليو، وإف كاف معذورا
 .(٘)فوتو بتخلفو

ا ولو كانت معذورة بنحو صغر؛ ألهن (ٙ)[(مدة صخلفها)]ال إف أسلم فتخلفت َفاَل نفقة ٢تا 
بالتخلف كالناشزة. فإذا أسلمت يف العدة دل تستحق إال من حُت إسالمها، وألف النفقة 

 .(ٚ)تسقط بعدـ التمكُت، ولو مع العذر كحبسها ظلًما

                                                           

 (ٖٙ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر : (ٔ)
 "قبض" ب:يف: (  ٕ)
 (ٕٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٚٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٖ)
 :ب "مقدورا".يف(  ٗ)
 (ٗٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٙ)
 (ٖٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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. َوىي تقوؿ:  [ ب/ٖ٘ٔ]ويصدؽ دينيو يف دعواه تأخر إسالمها كأف يقوؿ: أسلمت من يـو
 .(ٔ)من عشرة؛ ألف األصل استمرار كفرَىا وبراءة ذمتو

أسلمُت أوال فال نفقة لك، وادعت العكس: فإهنا  (ٕ)ال يف دعواه تقدـ إسالمو، كأف قاؿ: /
 .(ٖ)ا١تصدقة؛ ألنو يدعي مسقطا للنفقة الواجبة، واألصل عدمو، فهي كدعوى نشوزىا

نعم يف الوسيط: إف توافقا على إْساَلمو يـو االثنُت، مث قاؿ: أسلمِت بعدي. وقالت: قبلك: 
 .(ٗ)ألف األْصل استمرارَىا على الكفر فالقوؿ قولو؛

( بعد الدخوؿ، َوإف َعادت إذل اإلْساَلـ يف العدة، كالناشزة )ردصهااَل نفقة ٢تا أيضا مدة ( و)
 .(٘)بل أوذَل. ٓتاَلؼ ما إذا ارتد ىو، فإف ا١تانع من جهتو

  (ٚ)ـ ا١تصنف، َوقد يومئ إليو كال(ٙ)َولو ارتدا معا دل تستحق نفقة أيضا، كما قالو البغوي
 .(ٛ)كأْصلو

                                                           

 (ٗٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٕٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 [بٖٗ]ب/ هناية:( ٕ)
 (ٕٛٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٚٙ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
 (٘٘ٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط (ٗ)
 (ٖٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 ( ٖٚٗ/ٙالتهذيب )( ٙ)
 (ٚٛ/ٕاخالص الناوي )( ٚ)
 (ٛٙٗاٟتاوي )ص:  (ٛ)
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 []فصل في خيار النكاح

 ( يف خيار النكاح، واإلعفاؼ، َونكاح العبد، وتوابعَها، وأسباب ا٠تيار فيو.فصل)

 االعتبار اآليت يف النفقات، والعيب، والغرور، والعتق.

 []خيار العيب

 وىو إما مشًتؾ وىو: الربص َواٞتذاـ َواٞتنوف.األوؿ العيب: 

 ة.نَّ والعِ  َوإما خاص بالزوج: وىو اٞتب  

 وإما خاص بالزوجة َوىو: الرتق والقرف.

عنو يف /أ[ ٖٙٔ]يف النكاح كما صح عن عمر رضي اهلل  (الخيار: )فكل منَها يثبت بو
 .(ٕ)ال يكوف إال توقيفا. َوعوؿ عليو الشافعي رٛتو اهلل، ألف مثلو (ٔ)ا١تشًتؾ َوالقرف

َوىو: ما بُت خاصرهتا –تزوج امرأة، فرأى بكشحها  : أنو -لكن مع ضعف فيو-َو١تا ورد 
 .(ٖ)، فردَىا إذل أىلها، َوقَاَؿ: دلستم عليَّ بياًضا –وضلعَها 

                                                           

 ب:"الغرر".يف: (  ٔ)
 تزوج رجل أديا :ا٠تطاب بن عمر قاؿ: أخربنا مالك عن حيِت بن سعيد عن ابن ا١تسيب أنو قاؿقاؿ الشافعي:  (ٕ)

، ورواه (ٜٔ/ ٘) للشافعي األـ. وليها على غـر لزوجها وذلك ،صداقها فلها فمسها برص أو جذاـ أو جنوف وهبا امرأة
، والدراقطٍت يف (ٙٛٗ/ ٖ) ومصنفيف  شيبة أيب ابنو  ،(ٕٗٗ/ ٙ) ومصنف، وعبدالرزاؽ (ٕ٘ٚ/ ٖ)مالك يف ا١توطأ 

/ ٚ) ا١تنَت البدروفيو زيادة: "أو قرف". ضعفو ابن ا١تلقن يف   (ٜٖٗ/ ٚ) ، والبيهقي يف الكربى(ٜٖٛ/ ٗ)سننو 
 لالنقطاع بُت سعيد وعمر رضي اهلل عنو. (ٕٖٛ/ ٙ)واأللباين يف االرواء  ،(ٚٗٙ

وقاؿ يف بلوغ  (ٔٔٔ/ ٛ) ٤تققا العالية ا١تطالب ".هبا ٤تتج ومراسيلو ا١تسيب، بن سعيد مرسل فهذاوقاؿ ابن حجر: "
 : "رجاؿ ثقات". (ٖٛٛ: ص)ا١تراـ 

برقم  -العيوب من النكاح بو يرد ما باب- النكاح كتاب (ٖٛٗ/ ٚ) هبذا اللفظ أخرجو البيهقي يف الكربى( ٖ)
، و٨توه أٛتد يف (ٖٙ/ ٓٔ) . وأيضا أبو يعلي يف مسنده عبد اهلل بن عمر عن ٚتيل بن زيد الطائي، عن ٜٕٔٗٔ

 .ٛٓٛٙبرقم  (ٖٙ/ ٗ) ، واٟتاكمٕٖٓٙٔبرقم (ٚٔٗ/ ٕ٘) مسنده
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ّتامع أف كال منهما عقد معاوضة، لكن ا١تقصود مَث ا١تالية، فأثر فيو كل وقياًسا على البيع 
عيب خيل هبا، َوىنا االستمتاع فاعترب فيو ما خيل بو، إما بأف دينع منو وىو ا٠تاص، أو ينفر 

-تنفَتا قويا، إما للخوؼ على النفس َوا١تاؿ وىو اٞتنوف، أو لعيافة الطبع وخوؼ العدوى، 
و الَعادة اإل٢تية غالبا من خلق ذلك ا١ترض فيمن خالط من ىو بو،  أي: وقوع َما جرت ب

 .(ٔ)َوىو اٞتذاـ والربص -كخلق ا١تسببات عند وجود أسباهبا

 ، والصناف(ٕ)و١تا دل تكن غَت ىذه العيوب مثلها فيما ذكر دل يلحق هبا، كالبخر
 .(ٙ)، َواالستحاضة(٘)، َوالبهق(ٗ)َوالقروح السيالة ، (ٖ)ا١تستحكم

قَاَؿ الزركشي: َويشبهو أف ٤تلو حيث حفظت ا١تستحاضة عادهتا، وإال فا١تتجو ثبوت ا٠تيار 
[ ب/ٖٙٔ]إذا حكم أىل ا٠تربة باستحكاـ استحاضتها، ٟترمة وطئَها فا١تمنوع شرعا 

 توقع الشفاء َعَلى ندور، كما دل ينظروا إليو يف غَت ذلك انتهى. كا١تمنوع حسا، وال نظر إذل

 َوَما ْتثو متجو من حيث ا١تدرؾ. 

                                                                                                                                                                      

اٟتديث ضعيف؛ ألف فيو ٚتيل وىو غَت ثقة، كما ذكر الذىيب، وابن ا١تلقن وقاؿ: قاؿ عنو ابن معُت ليس بثقة". 
 اٟتبَت التلخيص، (ٖٓٓ/ ٗ) الفوائد ومنبع الزوائد ٣تمع، (ٗٛٗ/ ٚ) ا١تنَت البدر، (ٕٜٔ/ ٕ) للذىيب التحقيق تنقيح

(ٖ /ٕٜ٘) 
 (ٜ٘ٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٛٓٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر :( ٔ)
، (ٙٛ٘/ ٕ) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، (ٛ٘ٔ/ ٚ) اللغة هتذيب . انظر:الفم من كريهة ريح البخر:( ٕ)

 (ٜٖٗ: ص) ا١تقنع ألفاظ على ا١تطلع، (ٔٔٔ: ص) الفقهية االصطالحات يف الطلبة طلبة
ت ِإَذا اٞتسم اِطفمع ورائحةُ ، اإلبط رذف: الُصنافُ  (ٖ) / ٙ) الصحاح (ٖ٘ٓ/ ٗٔ) اللغة هتذيب . انظر:تغَتَّ

 (ٚ٘/ ٖ) واألثر اٟتديث غريب يف النهاية (ٖٚٓ/ ٗ) العرب لساف ،(ٕٕ٘ٔ
 ا١تطلع ،(ٕٓ٘: ص) الصحاح ٥تتار. وىي اٞتراح ويشبو أف تكوف كاٞترب. انظر: وقُػرْح قَػرْح: واحدىاالقروح: ( ٗ)

 (ٜٙٗ/ ٕ) الكبَت الشرح غريب يف ا١تنَت ا١تصباح، (ٜٖٗ: ص) ا١تقنع ألفاظ على
، (ٖ٘ٗٔ/ ٗ) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح. انظر: الربص من ليس لونو، خيالف اٞتلد يعًتى بياض: البهق (٘)

 (ٜٕ/ ٓٔ) العرب لساف
 (ٖٔٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (ٙ)
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، ٔتهلمة مكسورة وطًاي، أو عذ(ٖ)، أو أعمى، أو زمنا(ٕ)، أو أبلو(ٔ)وَكوف أحدمها خنثى
أو عقيًما، وكونو ، (ٗ). وَكوهنا مفضاة-أي: تتغوط عند اٞتماع–فمعجمة فتحتية مفتوحة 

 .(٘)خصيا َوغَت ذلك

، َو٣تلي عن ٤تققي األصحاب، َوجـز بو (ٙ)نعم نقل الشيخاف عن الشيخ أيب ٤تمد َوأقراه
 .(ٚ)ابن الرفعة: أف ا١ترض ا١تزمن الذي اَل يتوقع زوالو، َواَل ديكن اٞتماع معو: يثبت بو ا٠تيار

َواَل ينافيو -. (ٛ)أي فوريا، أْو َعَلى الفور، كخيار عيب ا١تبيع ()فورًاَوحيث ثبت اشًتُط كونو 
كما - (ٜ)فمىت أخره لغَت عذر سقط خياره -تتحقق [حينئذ]ضرب ا١تدة يف العنة ألهنا 

 .(ٓٔ)؛ ألف رضاه باألوؿ رًضا ٔتا يتولد منو-وإف زاد-، وكذا لو رضي بو -يأيت

، َونص (ٔٔ)وضع آخر، كما قالو ٚتعنعم إف حدث عيب آخر ٗتَت بو، وكذا لو زاد يف م
. َوقيده ا١تاوردي ٔتا إذا زاد ٔتحل آخر أقبح منظرا، كأف حدث يف الوجو (ٕٔ)عليو يف اإلمالء

                                                           

/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖ٘ٔ/ ٛ) الوجيز شرح العزيزالصحيح أنو ال خيار ألنو ال يفوت مقصود اٞتماع. انظر: ( ٔ)
ٔٚٛ) 

 (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٖٜٕ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف ، (ٖٖٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر :( ٖ)
 (ٖٙٔ/ ٛ) الوجيز شرح العزيزكما جاء يف:   رفع ما بُت ٥ترج البوؿ و٤تل مدخل الذكرىو  (ٗ)

 .الذكر مدخل و٤تل البوؿ ٥ترج بُت ما رفع
 (ٖٔٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (٘)
 (ٜ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٔٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٙ)
 (ٚ٘ٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٚ)
 (ٔٔٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب ، (ٓ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٛ)
 (ٓٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٖٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٜ)
 (ٕٙٔ/ ٗ) الغرر البهية  ، (ٖٖٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٓٔ)
 (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب ، (ٖٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٔٔ)
 (ٖٖٗ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْترانظر: النقل عنو: ( ٕٔ)

 (ٚٔٔ/ ٔ) أسٌت ا١تطالبواإلمالء أحد كتب الشافعي اٞتديدة. انظر: 
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يف يده بعد /أ[ ٖٚٔ]بعد رؤيتو يف الفخذ، وحكى وجهُت فيما إذا كاف مثلو، كأف حدث 
 .(ٔ)رؤيتو يف يده األخرى، أو وجههما: ال خيار

ادة فيما لو زاد فسق الفاسق الذي شرط وضع الرىن عنده، ألف الرىن َوإمنا اعتربت الزي
أمانة، فاحتيط ٢تا صيانة للحقوؽ. ويفرؽ أيضا بأف الزيادة َواالنتشار يف العيب أغلب منهما 

 .(ٕ)يف الفسق

كما يف البيع.   -ما عادا العنة-بالعيب حالة العقد دوف الَعادل بو عنده  (لجاىل)َوإمنا يثبت 
 فإف أدعى ا١تعيُب علم اآلخر بو: صدؽ ا١تنكر بيمينو، سواء قبل الوطء أو بعده.

بالعيب: حضور اٟتاكم؛ ليفعل يف العنة بعد ثبوهتا َما يأيت، وألف  (ٖ)[يف الفسخ]َويشًتط 
. نعم خيار خلف الشرط اآليت اَل (ٗ)الفسخ بالعيب ٣تتهد فيو، فأشبو الفسخ باإلعَسار

 يشًتط فيو حضور اٟتاكم، كخيار عيب البيع.

و أوجو من ، َوى(٘)وقضية ذلك: أهنما لو تراضيا بالفسخ بعيب اَل يصح، َوبو جـز يف احملرر
 .(ٙ)جـز الصيمري بالصحة

 َوبعد أف َعِلمَت ما يثبت بو إٚتااًل فيقوؿ يف تفصيلو:

                                                           

 (ٖٖٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي (ٔ)
 .أخرى فَتتكب كالشرب ٔتعصية فاسقا يكوف أفهتا: صور قاؿ: و  (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٜٖٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٛٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٗ)
 (ٖٗٓاحملرر ) (٘)
 (ٚٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو:  (ٙ)
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أي: بسببو َوإف قل، وَكَاَف باآلخر مثلو، أو دونو، أْو أفحش منو؛ ألف  (كبرص)يثبت 
يُػَبقع اٞتلد [ ب/ٖٚٔ]اإلنَساف يَعاؼ من غَته َمااَل يعاؼ من نفسو. َوىو: بَػَياض شديد 

 .(ٔ)َويذىب دمويتو

كذلك َوىو: علة حيمر  منها العضو، مث يسود، مث يتقطع َويتناثر، َويتصور يف كل   (َوجذام)
 .(ٕ) عضو لكنو يف الوجو أغلب

، (ٖ)وشرطهَما االستحكاـ، ٓتالؼ أوائلهما كما نقلو الشيخاف عن الشيخ أيب ٤تمد، َوأقرّاه
َوغَته، وإف حكاه األصفوين َوجًها  (ٙ)/(٘)، َوجـز بو َصاحب األنوار(ٗ)الرفعةورجحو ابن 

. وتردد اإلَماـ فيو (ٛ)واستحكاـ اٞتذاـ يكوف بالتقطع (ٚ)ضعيفا. قاؿ الشيخ: أبو ٤تمد
. واستحكاـ الربص: (ٓٔ)العلة. َوحكم أىل ا١تعرفة باستحكاـ (ٜ)وجّوز االكتفاء باسوداده

 بوصولو إذل العظم ْتيث إذا فرؾ فركا شديدا ال حيمر.

                                                           

 (ٜٗٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٕٖٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 (ٙٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف انظر:( ٕ)
 (ٙٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٔ/ ٛ)  الوجيز شرح لعزيزا (ٖ)
 (ٙ٘ٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية(ٗ)
 (ٖٔٗاألنوار )( ٘)
 [أٖ٘]ب/ هناية:( ٙ)
ركن اإلسالـ والد إماـ بيائُت،  حيويو بن ٤تمد بن يوسف بن اهلل عبد بن يوسف بن اهلل : عبد٤تمد والشيخ أب (ٚ)

وكاف إماما يف التفسَت والفقو واألدب ٣تتهدا يف  وزىدا وتقشفا زائدا وٖتريا يف العباداتاٟترمُت أوحد زمانو علما ودينا 
ٙتاف ، العبادة ورعا مهيبا صاحب جد ومن تصانيفو الفروؽ والسلسلة والتبصرة والتذكرة و٥تتصر ا١تختصر وشرح الرسالة

/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية قات، طب(ٖٚ/ ٘) للسبكي الكربى الشافعية . انظر: طبقاتوثالثُت وأربعمائة
ٕٜٓ) 

 (ٛٓٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر النقل عنو: ( ٛ)
 انظر: ا١ترجع السابق (ٜ)
 (ٙٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  (ٓٔ)
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. (ٔ)كذلك، وىو: زواؿ الشعور من القلب مع بقاء اٟتركة َوالقوة يف األعَضاء  (َوجنون)
 (ٕ)َواستثٌت  ا١تتورل من ا١تتقطع ا٠تفيف َوىو: الذي يطرأ يف بعض الزَماف. وكالمهم ينافيو

ودل يتعرضوا الستحكاـ اٞتنوف ومراجعة األطباء يف إمكاف َزوالو َولو قيل بو لكاف قاؿ اإلَماـ: 
. َوفرؽ الزركشي: بأف اٞتنوف يفضي إذل اٞتناية َعَلى (ٖ)قريًبا، نظَت َما مر يف الربص َواٞتذاـ

 .(ٗ)الزوج

منو . لكن قيده الزركشي نقال عن ا١تتورل: ٔتا حيصل (٘)َوخرج باٞتنوف: اإلغماء با١ترض
 .(ٙ)/أ[ أما الدائم ا١تيئوس من زوالو فكاٞتنوفٖٛٔ]اإلفاقة، كما ىو الغالب، 

صدؽ  (ٚ)نثاولو اختلفا يف كوف شيء ٥ت ،بعد زواؿ ا١ترض كاف كاٞتنوف غماءولو بقي اإل
 .(ٛ)دل يثبت ذلك بقوؿ عدرل طب َما بيمينو،ا١تنكر 

إف دل يبق منو َما ديكن أف يوجل منو  ،ذكرهل عأي قط (جب)يثبت ا٠تيار للزوجة بسبب ( و)
 .(ٓٔ)ة اآلتيةنعم إف عجز عن الوطء بو ضربت لو ا١تدّ  .(ٜ)َوإال َفاَل خيار ،قدر اٟتشفة

 

 
                                                           

 (ٖٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٔ)
 (ٕٙٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية  ،(ٖٔٗ /ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر :( ٕ)
 (ٜٓٗ/ ٕٔ) ا١تطلبهناية انظر: ( ٖ)
 (ٖٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: النقل عنو: ( ٗ)
 (ٙٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ، (ٖٖٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 (ٕٙٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: النقل: ( ٙ)
 "."عيباب:يف:   (ٚ)
 (ٙٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٛ)
 (ٓٙٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٖٓٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٜ)
 (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٓٔ)
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 .(ٔ)ىدـ الدار ا١تستأجرةا كما يتخَت ا١تستأجر إذ  (جبتو) كانت ىي اليت  (ولو)

فإهنا اَل تصَت باٞتب  :بالفرؽ بينهَما وردّ  .عيَّب ا١تبيع قبل القبض شًتٍ م، كال خيار ٢تا :وقيل
 .َوا١تشًتي بالعيب قابض ٟتقو ،قابضة ٟتقَها كا١تستأجر

 :َوقضية كالمهما .ثبوت ا٠تيار :ففي أصل الروضة عن ٚتع ء،َولو كاف بو جب َوىي رتقا
 .(ٕ)اعتماده

األذرعي  َواعتمده .(ٖ)ألنو إف فسخ اَل يصل إذل الوطء ؛القطع بأنو اَل فسخ :َوعن البغوي
 .(ٗ)أنو ا١تذىب :وقَااَل بعد نقلو عن النص ،َوالزركشي

العجز َعن الوطء يف  :َوىي .بالغ َعاقل :أي (بعنة مكلف) .اا٠تَيار أيضً  ايثبت ٢ت( و)
 وإف حصل ذلك ،القلب أو الكبد يف أو ،إَما لضعف فيها ،لعدـ انتشار اآللة ؛القبل

 .(٘)َويطلق أيضا على اٟتظَتة ا١تعدة لإلبل .[ ٔترض يدـوب/ٖٛٔ]

ألف غاية  ؛فال تسمع عليهما دعواىا .الصيب َواجملنوف ":مكلف" :َوخرج بقولو من زيادتو
 .(ٙ)ا َساقطموقو٢ت ،قرار الزوج أو ديينيها بعد نكولوإيعتمد  :الدعوى من ضرب ا١تدة َوالفسخ

ألف ٝتاعَها يستلـز بطالف  ؛ـ الدورللزو  ؛مة بشرطوأ بأف نكح حر ،وقد ال يسمع دعواىا
 ،َوبطالنو يستلـز بطالف ٝتاع دعواىا ،َوبطالف خوفو يستلـز بطالف النكاح ،خوؼ العنت

                                                           

 (ٜٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٚٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٔ)
 (ٛٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٕ)
 (ٗ٘ٗ/٘التهذيب: )( ٖ)
 (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنهما: ( ٗ)
: ص) التنبيو ألفاظ ٖترير، (ٕٙٙٔ/ ٙ) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، (ٖٔ/ ٔ) اللغة هتذيبانظر:  (٘)

 (ٖٚٛ: ص) ا١تقنع ألفاظ على ا١تطلع، (ٕٙ٘
 (ٕٓٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٚٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٙ)
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َوإال فتسمع دعواَىا  ،مقارنة للعقد ويره إذ ادعت عنّ ر من تق او٤تلو أخذً  .(ٔ)نبو عليو اٞترجاين
 .َو٢تا ا٠تيار بالعنة ،النتفاء الدور

ال  :فأسقطت حقها قبل ضرب ا١تدة ،-قبل العقد كما لو علمت بعده-هبا  (وإن علمت)
 .(ٕ)يسقط

 ".ٞتاىل" :مفهـو قولو السَّابق إلطالؽفهو تقييد  ،د اختصاص ىذا بالعنةفيوأعاد البناء لي

 .(ٖ)َكَسائر العيوب  ، خيار ٢تا إف علمتاَل  :َوقيل

َوقد  .(ٗ)لفوات التمتع ؛ٗتَتت :أو عن البكر دوف الثيب ،َولو ُعن عن امرأة دوف امرأة أخرى
 .ويقدر على غَتَىا ١تيل أو أنس ء،اييتفق األوؿ ال٨تباس شهوة عن امرأة معينة لنفرة أو ح

 .(٘)العجز احملقق للضعف السابق، َفاَل خيتلف بالنسوة/أ[ ٜٖٔا ]أمَّ 

ال جيوز إزالة بكارهتا بنحو إصبعو، إذ  قاؿ ابن الرفعة: َوَما قالوه من ٗتيَت البكر يدؿ على أنو
. أي: لقدرتو على الوطء بعد إزالة البكارَة (ٙ)لو َجاز دل يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار

 .(ٚ)بذلك. َوَما ذكره متجو، بل كالمهم يف اٞتنايات كالصريح فيو

 

                                                           

 (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٜٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٕٓٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٖٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي القوؿ القدًن.انظر:( ٖ)
 (ٖٔٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٜ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُتػ (ٛٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر النقل عنو :( ٙ)
 (ٚٓٗ/ ٓٔ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٗ٘/ ٙ) ا١تذىب يف الوسيط، (ٚٔٗ/ ٙٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٚ)
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 (بعد وطء، ال )وإمنا يثبت خياَرىا إف ثبت ومضت ا١تدة، ودل يطأ يف ذلك النكاح كما يػأيت
ألهنا عرفت قدرتو عليو ووصلت إذل حقها، َوالعجز بعد ذلك لعارض ( فيو)بقيد زاده بقولو 

 .(ٔ)قد يزوؿ، ٓتالؼ اٞتب بعد الوطء؛ ٟتصوؿ اليأس منو

َوفارؽ ا٠تصي: ببقاء آلة اٞتماع َوقدرتو عليو، بل يقاؿ إنو أقدر عليو، إذ ال ينزؿ َفاَل يعًتيو 
 .(ٕ)فتور

وطؤه يف نكاح َسابق، َفاَل دينع خياَرىا يف نكاح آخر، بأف بانت منو فجدد نكاحها؛ أما 
 .(ٖ)النقطاع األوؿ

بفتحتُت وىو: إرتقاؽ ٤تل اٞتماع بلحم، أي:  (رصق) يثبت للزوج ا٠تيار بسبب( و)
 .(ٗ)انسداده

بفتحتُت، َوفيو إسكاف الراء. وىو: انسداد ٤تل اٞتماع بعظم. وقيل:  (قرن) ( بسببوَ )
فيو. فإف أزيل ا١تانع َولو بفعل غَتَىا:  (ٙ()٘)بلحم ينبت فيو. وخيرج البوؿ من ثقبة ضعيفة

 .(ٚ)َواَل ٕترب ىي َعَلى ذلك لتضررَىا بو[ ب/ٜٖٔ]بطل خياره؛ لزواؿ سببو. 

 . وأنو ديكن يف حق كل من الزوجُت ٜتسة.َؤتا تقرر علم أف ٚتلة العيوب: سبعة

                                                           

 (ٕ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٖٖٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 ، (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب (ٜ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٕ)
 (ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 العرب لساف، (ٖٜٖ: ص) ا١تقنع ألفاظ على ا١تطلع، (ٙٗ: ص) الفقهية االصطالحات يف الطلبة طلبةانظر:  (ٗ)
 (ٙٛٛ: ص) احمليط القاموس، (ٗٔٔ/ ٓٔ)
 ثقبة ضيقة".ب: يف: (  ٘)
 غريب يف ا١تنَت ا١تصباح، (ٖٖ٘/ ٖٔ) العرب لساف، (ٓٗ: ص) الفقهية االصطالحات يف الطلبة طلبةانظر:  (ٙ)

 (ٖٔٓ: ص) الفقهي القاموس، (ٛٔٗ/ ٕ) الكبَت الشرح
 (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر:( ٚ)
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. ورده الرافعي: بأف ا١تشهور (ٔ)َوعّد الغزارل من عيوب ا١ترأة: أف ال ديكن وطؤىا إال باإلفضاء
من كالـ األصحاب: أنو اَل فسخ ٔتثل ذلك، مث توسط َونزؿ كالمهم على َما إذا احتملت 

اإلفضاء من كل  (ٕ)ْتيث حيصل بو / وطء ٨تيف مثلَها. وكالمو على ما إذا كاف ضيق ا١تنفذ
 .(ٗ). وأجرى اإلسنوي مثل ذلك يف الرجل(ٖ)واطئ، ألنو كالرتق

 فيفصل بُت أف ال يتسع ٟتشفتو قبل َوبُت أف يتسع ٢تا بعض النساء.

َوعّد ا١تاوردي منها: كوهنا مستأجرة إجارة عُت؛ لفوات ٘تتعو هبا هنارا، وإف رضي ا١تستأجر 
 .(٘)يرجع فيو بذلك؛ ألنو تربع قد

: لعلو للعلم بضعفو كما (ٚ). وسكوت الشيخُت عليو يف النفقات(ٙ)َوالذي يتجو خالفو
 ذكراه ىنا، َومثلها ا١توصى ٔتنفعتها.

-( بعد العقد َوقبل الوطء مطلقا، أو بعدمها َوإن طرأويثبت ا٠تيار بكل من ىذه العيوب )
. َواَل نظر إلمكاف الفراؽ (ٜ)ا لو تقارناٟتصوؿ الضرر، كم -(ٛ)إال العنة بعد الوطء، كما مر

 .(ٓٔ)الفسخ يدفع عنو التشطَت قبل الدخوؿ ٓتاَلؼ الطالؽ[ أ/ٓٗٔ]بالطالؽ، ألف 

                                                           

 (ٖٖ٘/ ٙ) ا١تذىب يف الوسيط (ٔ)
 [بٖ٘]ب/ هناية:( ٕ)
 (ٛٓٗ/ ٓٔ)  الوجيز شرح العزيز (ٖ)
 (ٖٔ/ ٚ) ا١تهمات (ٗ)
 (ٙٗٗ/ ٔٔ) الكبَت اٟتاوي (٘)
 (ٖٚٔ/ ٘) مغٍت احملتاج، (ٖٙٗ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
 (ٗٙ/ ٜ) روضة الطالبُت، (ٖٛ/ ٓٔ)  الوجيز شرح العزيز (ٚ)
 ٙٗٗانظر ص: ( ٛ)
 ، (ٕٙٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٖٚٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٜ)
 شرح العزيز، (ٖٚٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويالقوؿ القدًن أنو ال خيار ألنو ديلك ٗتليص نفسو بالطالؽ. انظر: ( ٓٔ)

 (ٖٚٔ/ ٛ)  الوجيز
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 .(ٔ)وقيل: ال فسخ إال ]با١تقارف[

( ال بعد ومنو لزواؿ الضرر بزواؿ َسببو ) (ل بعد برءوإمنا يثبت بالعيب َما َداـ موجودا )
 .(ٖ)؛ النتهاء النكاح َوانقطاعو بالفرقة-(ٕ)خالفا ١تا يومهو كالـ أصلو-ٔتوت أْو غَته ( فرقة)

من  (ٗ)واستشكل تصور فسخ ا١ترأة بالعيب: بأهنا إف علمت بو فال خيار، َوإال فالنقاء
العيوب من خَصاؿ الكفاءة اليت اَل يصح النكاح مع عدمها. َوأجاب عنو ابن الرفعة: بأف 

أو من غَت كفء، أو يزوجها منو بناء على أنو  (٘)ُتمن ُمعَ صورهتا أف يأذف يف تزوجيَها 
 .(ٙ)سليم: فإف ا١تذىب صحة النكاح كما صرح بو اإلَماـ

؛ -(ٚ)خالفا ١تا يف الَبسيط-َولو من غَت النسب كالسيد، كما اقتضاه كالمهم  (ولولي)
( عضل)لدفع الضرر عن ملكو، الحتماؿ أف يرجع إليو معيبو، وال فرؽ بُت تعدده واٖتاده: 

( للزوجُت َوىو: الربص بَعام  ) يف فسخو إف وجد َوخيار() ١توليتو أي: منعَها من النكاح.
( العقد َوإف علم بو بعده؛ ألنو يعَت بذلك، َوألنو قد )قارن إف -كما مر-َواٞتذاـ َواٞتنوف 

 .(ٛ)تعدى إليها وإذل نسلهاي

وىو اٞتب َوالعنة فال خيار لو بو، َواَل دينعها من التزويج ٦تن [ ب/ٓٗٔ]أما ا٠تاص بالرجل 
ىو بو، بل جيب عليو إَجابتها إذل ذلك، إذ اَل عار عليو بذلك. َوضرر فوات االستمتاع إمنا 

                                                           

 ب، لعلو األقرب للمعٌت."با١تفارؽ"، وما أثبتو من: " أيف : (  ٔ)
 (ٜٙٗ:عبارتو: "ا٠تيار بالربص ... وإف طرأ، ال إف علم، وبعد ا١توت والزواؿ". اٟتاوي )ص( ٕ)
 (ٔٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٔٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 "التنقي" وأيضا يف كفاية النبيو. : ب:يف ( ٗ)
 "ُمَعن  ىذا ما كتب يف النسختُت، وا١توجود يف كالـ ابن الرفعة: "( ٘)
 ونقلو عن االماـ (ٜ٘ٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٙ)
 (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٚ)
 (ٓٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٛ)
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ءة إمنا يراعى يف ابتداء يلحقها دونو. َوأما الطارئ بعد العقد فكذلك؛ ألف حقو يف الكفا
 .(ٔ)العقد ال دوامو، بدليل أف لو االعًتاض على حرة إف رضيت بَعبده، اَل من عتقت ٖتتو

إف كاف العيب مقارنا  بوطء(١تثلَها )( مهر)( إذا فسخت بعيب النكاح أو فسخ بعيبَها ولها)
، -وإف دل ٖتصل-، ألنو إمنا بذؿ ا١تسمى على ظن السالمة (ٕ)للعقد، أو حادثا قبل الوطء

فكأف العقد جرى باَل تسمية، َوألف قضية رجوع كل منهما إذل عُت حقو إف بقي َوإال فبدلو. 
فَتجع الزوج إذل عُت حقو َوىو: ا١تسمى، وىي إذل بدؿ حقها َوىو: مهر مثلها؛ لفوات 

 .(ٖ)حقها بالدخوؿ

خ إف رفع العقد من أصلو، َؤتا تقرر من أف َما ذكر صَّت التسمية كالعدـ: سقط َما قبل الفس
 .(ٗ)فالواجب مهر ا١تثل مطلقا أو من حينو فا١تسمى كذلك

أي: الوطء. ألف الوطء قد قرره قبل وجود سبب  (بعدهالعيب ) (مسمى إن حدث)( ٢تا وَ )
 .(٘)ا٠تيار

شيًئا من [ أ/ٔٗٔ]أما الفسخ منَها أو منو قبل الوطء ْتادث أو مقارف: َفاَل يوجب ٢تَا 
 .(ٙ)متعة؛ ألنو منها أو بسببها، كما يأيت يف الصداؽ شطر َواَل 

 

                                                           

 (ٕٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج (ٙٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٓ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٖ٘ٗ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 (ٚٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب،  (ٓٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٖ)
 (ٖٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٔٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٘)
 (ٚٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٔٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٙ)
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منها أي: كالفسخ هبا، فإف كانت قبل الوطء دل ( كالردةَوالفسخ بالعيب يف ا١تهر ا١تذكور )
تستحق شيئا. نعم إف وطء يف الردة: استحقت مهر ا١تثل إف جهلت التحرًن. َوإف كانت 

 .(ٕ()ٔ)بعده: استحقت ]ا١تسمى[

: أف ردتو قبل الوطء يشطر ا١تهر وبو يفيد َما أومهو كالمو ىنا من إطالؽ (ٖ)َوَسَيأيت لو
 .(٘)ردهتا فيما ذكر (ٗ)]اٟتاوي[

                                                           

 لعلو األصح كما جاء يف الغرر وا١تغٍت ب، ا١تهر" وما أثبتو من: أ: يف : (  ٔ)
 (ٗٙٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٗٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
 زيادة: "يف الصداؽ". ب:: يف (  ٖ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. : ب،"اٖتاد" وما أثبتو من : أ:يف (  ٗ)
 (ٓٚٗاٟتاوي: )ص: ( ٘)
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 []خيار الغرور بالشرط

 السبب الثاين للخيار: الغرور بالشرط.( و)

لوصف كماؿ أو نقص، أو َما ال يتعلق بو نقص  (بخلف شرط)فيثبت لكل من الزوجُت 
َواَل كماؿ يف أحدمها، يف العقد وال قبلو، كحرية، َونسب، َوٚتاؿ، َوطوؿ، ويسار، َوإْساَلـ 
الزوجة، أو الزوج والزوجة كتابية، وأضدادَىا: كزوجتك بشرط أهنا بكر، وكذا على أهنا بكر 

فيو قبيل اإلقالة إف زوجتك بنيت ىذه البكر شرط،  قياًسا َعَلى َما مر يف البيع، َوقياس َما مر
 ٓتالؼ بنيت البكر، َوحيتمل خالفو.

 .(ٔ)الشرط، َوأخلف، بأف باف أدىن ٦تا شرط: ثبت ا٠تيار (قصدفإذا )

ٓتاَلؼ َما إذا دل يُقصد، أو قصد وباف خَتا ٦تا شرط، كإْسالـ أو بكارة فيها، بدؿ كفر أو 
 .(ٕ)َفاَل خيار؛ ألنو أفضل[ ب/ٔٗٔ]ثيوبة، َوحرية بدؿ رؽ: 

َوإمنا صح النكاح مع خلف الشرط مطلقا: ألف تبديل الصفة ليس كتبديل العُت، فإف البيع 
ال يفسد ٓتلف الصفة، مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالنكاح الذي ال يتأثر هبا أوذل. َو٤تل 

كتايب، أو باف كافرا   ذلك َما إذا دل نتبُت صفة تقتضي فساد النكاح، كأف بانت مسلمة َوىو
 .(ٖ)َوىي مسلمة

: وجو (ٗ)َوَما أومهتو عَبارة اٟتاوي من اختَصاص ا٠تيار ٓتلف شرط اإلْسالـ َوالنسب َواٟترية
 ضعيف.

                                                           

 (ٗٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙٙٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٔ)
 (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٗٛٔ/ ٚ) الطالبُتروضة ، (ٗٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 (ٓٚٗاٟتاوي )ص:( ٗ)
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وىو ]غَت[ -فيما إذا شرطها الزوج  )حريتها(( ٓتلف ل) (ٔ)/ وإمنا يثبت ا٠تيار ٓتلف َما مر
، فبانت غَت حرة رقيقة كانت أو -قولو اآليت لغَت، فإنو متعلق هبذه أيضا حر كما يفيده

، وجـز بو ا١تصنف يف الروض أيضا (ٕ)مبعضة: َفاَل خيار لو، كما اقتضاه كالـ ا١تنهاج كأصلو
 .(ٖ)لتكافئهما

 .(ٙ)ورجحو الزركشي: أف لو ا٠تيار (٘)الذي جـز بو يف األنوار (ٗ)[لكن]

 .(ٛ)فالنكاح باطل (ٚ)كاح األمة، والنكاح بإذف سيدَىا: ٗتَت، َوإالفإف كاف حرا َوحل لو ن

 .(ٜ)ولو شرط حريتها األصلية فخرجت عتيقة: ٗتَت أيضا على األوجو

رقيقا كاف -: فباف غَت حر -وىي غَت حرة-َوخرج بقولو: حريتها: َما لو شرطت ىي حريتو 
؛ -عكس َسائر العيوب-دوهنا [ أ/ٕٗٔ]وقد نكح بإذف سيده فلسيدىا ا٠تيار  -أو مبعًضا

 كما مر.(ٔٔ()ٓٔ)ألف لو إجبارىا على نكاح عبد غَت معيب

 .(ٕٔ)ووقع للمصنف يف الشرح: التسوية بُت شرطها وشرطو، َوىو سهو

                                                           

 [أٖٙ]ب/ هناية:( ٔ)
 (ٖ٘ٓاحملرر ) (ٕٙٔ: ص) منهاج الطالبُتانظر:  (ٕ)
 (ٜٗٔ/ٕروض الطالب )( ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٕٓٗ/ٕماجـز بو يف األنوار أنو ال خيار. انظر: االنوار )( ٘)
 (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو:  (ٙ)
 يقصد: وإف دل يكن ٦تن حيل لو نكاح األمة( ٚ)
 (٘ٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٕٖٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر :( ٛ)
 (ٛٚٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌتانظر: حاشية الرملي على  (ٜ)
 "عبد معيب". بيف:   (ٓٔ)
 (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر:  (ٔٔ)
وجاء فيو "ويثبت ا٠تيار أيضا ٓتلف الشرط ١تا فيو ( ٖٜ/ٕ(، اخالص الناوي: )ٜٗٔ/ٕانظر: روض الطالب ) (ٕٔ)

 من التغرير. واعلم أنو إذا شرط يف الزوجة أو الزوج".
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كوهنا مبعضة   (ٔ)َواألوجو: أف اٟترة لو شرطت كونو مبعضا فباف رقيقا: ٗتَتت. وكذا لو شرط
 .(ٕ)فبانت رقيقة

ا١تتجو ثبوتو لو؛ ألف لو غرضا يف حرية بعض ولده، ال ٢تا؛ النتفاء : "(ٖ)وقوؿ الزركشي
الغرض، ورضاَىا بغَت الكفء". مردود ٔتنع انتفا؛ الغرض، إذ قد يكوف ٢تا غرض يف تفرغ 

 الزوج ٢تا يف نوبة اٟترية.

( فلو شرط فيَها نسًبا َوىو غَت من لو ذلك النسب، أو لغير)بالنسبة  (نسب)ال ٓتلف ( و)
 .(ٗ)فيو نسًبا َوىي غَت من لو ذلك النسب: فال خيار لتكافئهماشرطت 

َما إذا باف نسب ا١تشروط مثل نسب الشارط أو أعلى،  -خالفا ١تا يومهو إطالقو-َو٤تلو 
ٟتصوؿ الكفاءة، وإال ثبت لو ا٠تيار، وكذا ألوليائها يف الصورة الثانية. ىذا َما يف أْصل 

، َوجـز بو صاحب األنوار َوغَته وجعل العفة  (٘)الروضة عن ترجيح البغوي َوأقراه
 .(ٙ)كالنسب

مثلو أو [ ب/ٕٗٔ]لكن اختار السبكي َما اقتضاه كالـ ا١تنهاج وغَته من ثبوتو َوإف كاف 
 .(ٚ)أعلى

 

                                                           

 زيادة: "اٟترة" ب: يف: (  ٔ)
  (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
 (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو:  (ٖ)
 (ٗٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٗ)
  (ٗٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (٘)
 (ٕٔٗ/ٕاالنوار )( ٙ)
 (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٚ)
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قاؿ البلقيٍت: إف الشافعي رجحو يف خلف شرط نسب الزوج، َومثلو خلف شرط نسب 
 .(ٔ)الزوجة

َشرٌط لصحة  -حيث دل تسقط-احملل: بأف الكفاءة َوَعَلى كل فلك أف تستشكل ىذا 
النكاح. َوثبوت ا٠تيار ىنا أو عدمو فرع عن صحتو، فكيف يصح مع كوف نسبها أعلى، أو  

 كوهنا حرة وىو عبد و٨تو ذلك، َومع كوف العربة يف العقود ٔتا يف نفس األمر.

بو وأولياؤىا  ال يقاؿ ديكن أف جياب: بأف الشرط يستدعي تعيُت الزوج، فحيث رضيت 
وشرطوا فيو َما مر، كأف رضي بإسقاط الكفاءة؛ ألنا مننع ذلك بأهنم إمنا أكدوا اعتبار 

 الكفاءة باشًتاط َما يوافقو، فليس يف ذلك رًضا بو عند ا٠تلف البتة.

وأيضا فالنكاح إذا باف َفَساده بانتفاء الكفاءة مع عدـ اشًتاط َما يوافقها، فأوذل أف يبُت 
 اشًتاط ذلك. َفساده مع

و٦تا يزيد اإلشكاؿ: تعليلهم عدـ ثبوت ا٠تيار فيما إذا باف نسبو مثل نسبها أو أعلى؛ لوجود 
 .(ٕ)الكفاءة، فاقتضى أنو إذا كاف دوف نسبَها ثبت ا٠تيار؛ لفقد الكفاءة

فباف عبًدا: ثبت ٢تا [ أ/ٖٗٔ]وقد َصّرَحوا بذلك حْيث قالوا: لو شرطت حرة كونو حرا 
 .(ٖ)نتفاء الكفاءةا٠تيار؛ ال

 فتأمل كيف جعلوا فقدىا مقتضيا للخيار ال لبطالف النكاح، وىو ٥تالف ١تا مر.

 

                                                           

 (ٖٛٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٕ٘ٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٖ)
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، َوىو يقتضي أف (ٔ)مث رأيت َما قدمو عن اإلَماـ يف اٞتواب عن استشكاؿ تصور فسخ ا١ترأة
 ظن وجودىا، واألصح النكاح. (ٕ)٤تل اعتبار الكفاءة حيث دل يكن ىناؾ

 َوتارة ال، وإذا ثبت ىذا يف الظن ثبت يف الشرط. (ٖ)مث تارة يثبت

ذلك: بأف الشرط والظن يستدعي تعيُت الزوج، فكأهنا رضيت بو بشرط كذا أو  (ٗ)َوقد يوجو
طلبو، فصح النكاح؛ لوجود الرضا بو، وثبت ا٠تيار يف بعض الصور؛ النتفاء الَسبب اٟتامل 

مستلـز للرضا  -لو مع الشرط والظنو -على الرضا، فنتج من ذلك أف تعيينو َوالرضا بو 
 بانتفاء الكفاءة َوبصحة النكاح.

قد يؤيد ذلك قو٢تم: إمنا دل يوجب خلف الشرط الفاسد قياًسا على البيع بل أْوذَل؛ ألف البيع 
. (٘)متأثر بالشروط الفاسدة، ٓتالؼ النكاح. أي: فإف من الشروط الفاسدة َما اَل يتأثر بو

و الزوجة ا٠تاطَب كفؤا، ورضي بو فباف خاَلفو: صح النكاح، وال َوقو٢تم: لو ظن الورل أ
 .(ٙ)خيار إال أف يظهر معيًبا أو رقيقا َعَلى ما يأيت[ ب/ٖٗٔ]

َوَعَلى ظهور ذلك حيمل قوؿ البغوي: لو أطلقت اإلذف لوليها، فباف الزوج غَت كفء: كاف 
. َوعبارة فتاويو: لو أذنت بتزوجيها من رجل، مث باف أف الزوج ليس بكفء ٢تا، (ٚ)٢تا ا٠تيار

                                                           

 ٙٗٗتقدـ ص: ( ٔ)
 زيادة: "تعيُت للزوج أو ظن من الورل بوجودىا". ب:يف: (  ٕ)
 زيادة: "لو ا٠تيار". ب:يف: (  ٖ)
"وقد يوجو ذلك بأنو ١تا ظن ذلك أو عينتو لو بشرط وفعل ذلك الشرط دل ينسب إليو تقصَت نقصا فعلو  ب:يف: (  ٗ)

 عن الفساد بالكلية سيما وا٠تالؼ يف عدـ اعتبار الكفاءة قوي مث نظرنا إذل ما يضرىا فخَتناىا بو وما ال فال.." 
 (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٕٙٔ: ص) منهاج الطالبُتانظر: ( ٙ)
 ا١ترجع السابقانظر: ( ٚ)
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َوىي دل تعلم: صح النكاح؛ إلذهنا، وٗتَتت ٞتهلها ْتالو، كما لو أذنت يف رجل مث وجدت 
 .(ٔ)بو عيبا، ٢تا حق الفسخ

ة، َوىو فإذا ظن أهنا مسلمًة فبانت كتابية ٖتل، أو حرًة فبانت أم )خلف ظن(بسبب ( َوَل )
٦تن حيل لو نكاحها، أو بكرًا فبانت ثيًبا، أو ظنتو كفؤا فباف فسقو، أو دناءة نسبو أو حرفتو: 

 .(ٕ)فال خيار؛ النتفاء التغرير، َوللتقصَت بًتؾ البحث

بأف ظنتو سليما فخرج معيبا: فلها ا٠تيار؛  (ٖ)( خلف ظن سالمة، /إل)َواَل يستثٌت من ذلك 
 .(ٗ)السَّاَلمة من العيب للغالب١توافقة َما ظنتو من 

أي: الزوج. فإذا ظنتو حرا فباف  ()حريتو يف نسخ وإال خلف ظن (٘)َوهبذه الصورة ]صرح[
رقيقا، َوىي حرة: ٗتَتت؛ ألف نقص الرؽ مؤثر يف حقوؽ النكاح؛ إذ للسيد منعو عنها 

 .(ٙ)ؽ ]أبيو[باستخدامو، َواَل ينفق إال نفقة ا١تعسرين، َوأَلف الولد يلحقو العار بر 

 (ٛ)فيو َما جـز بو ا١تنهاج[ أ/ٗٗٔ]تبع  (ٚ)واستثناؤه ذلك من زيادتو خالفا إلطالؽ أصلو
رضي اهلل عنو  (ٔٔ()ٓٔ). َوإف نقل ٚتع عن نص الشافعي(ٜ)َوارتضاه يف الروضة، َوىو ا١تعتمد

                                                           

 (ٖٛفتاوى البغوي )ص:( ٔ)
 (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (٘ٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 [بٖٙ]ب/ هناية:( ٖ)
 (ٚٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٙٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (٘)
 واهلل أعلم. للمعٌتلعلو األقرب  ب،"أمو" وما أثبتو من: أ: يف ( ٙ)
 ( وجاء فيو: "وخلف شرط االسالـ والنسب واٟترية، ال خلف الظن".ٓٚٗاٟتاوي )ص: ( ٚ)
 (ٕٙٔ: ص) منهاج الطالبُت (ٛ)
 (٘ٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٜ)
 "نصُت للشافعي" ب:يف: ( ٓٔ)
 (ٙٗ/ ٘) للشافعي األـانظر:  (ٔٔ)
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ظانا  . كما لو نكحها(ٕ)َوجـز بو يف األنوار (ٔ)ما يوافق إطالؽ األْصل، وصوبو البلقيٍت
 حريتها فبانت أمة.

 .(ٖ)وعلى األوؿ فرؽ ا١تصنف يف الشرح: بقدرة الزوج على الطالؽ دوف الزوجة

واْعلم أف التغرير ا١تؤثر يف الفسخ ٓتلف الشرط ىو: ا١تقارف للعقد؛ ألف الشرط إمنا يؤثر يف 
-يمة الولد ويف الرجوع بق -على القوؿ بو-العقد إذا ذكر فيو. أما ا١تؤثر يف الرجوع با١تهر 

،كما أطلقو (ٗ)، فال خيتص با١تقارف، بل السَّابق عليو وإف طاؿ الفصل مثلو-فيما يأيت
 .(ٙ)َوارتضاه الشيخاف؛ ألف تعلق الضماف أْوسع بابا (٘)الغزارل

فتفصيل اإلَماـ بُت أف يتصل ويذكر يف معرض الًتغيب يف النكاح، َوبُت أف ال يكوف  
 .(ٛ): ضعيف(ٚ)كذلك

( وإف كاف األب بانت أمًة: حرٌ )تزوج امرأة بشرط كوهنا حرة فحبلت منو مث  (َوولد من)
رقيقا، سواء أفسخ العقد أـ أجاز؛ العتقاده حريتها، كما لو وطء أمة الغَت يظن أهنا أمتو أو 

 .(ٜ)زوجتو اٟترة

 

                                                           

 (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٕٕٗ/ٕاالنوار )( ٕ)
 (ٜٗ/ٖإخالص الناوي )( ٖ)
 "."منو ب:يف: ( ٗ)
 (ٛٙٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط (٘)
 (ٚٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٛٗٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٙ)
 (ٖٔٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب (ٚ)
روضة  ."؛ ألف تعلق الضماف أوسع باباويشبو أف ال يعترب االتصاؿ بالعقد على ما أطلقو الغزارل قاؿ النووي: "( ٛ)

 (ٚٛٔ/ ٚ) الطالبُت
 (ٚٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٔ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٜ)
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 .(ٔ)َومن مث لو علم برقها مث ٛتلت كاف الولد رقيقا، َوإف كاف األب عربيا

: -(ٕ)كما يف اإلْسَعاد-ذلك من اشًتاط فورية ا٠تيار أوؿ الباب [ ب/ٗٗٔ]ويف استفادة 
 نظٌر اَل خيفى.

والعربة بالعلوؽ اَل بالوالدة، كما تقرر. َويعلم ذلك بالوضع، فإف وضعتو ألقل من ستة أشهر 
 . قاؿ الزركشي: َواَلبد من اعتبار قدر(ٖ)من وطئو بعد علمو: فحر، وإال فرقيق، قالو ا١تاوردي

 .(ٗ)زائد للوطء َوالوضع

كأف زوج أمتو   (٘)أي: الولد البنو (جدَّه)كاف السيد   َولو()على ا١تغرور  (ولسيدىا)
كشارحي اٟتاوي،   (ٚ). وكذا ألمو، كأف زوج بنتو ا١تملوكة لو آلخر. خالفًا للمصنف(ٙ)البنو

البنت  (ٜ)بنتو للعتق، إذ ديكن ]ملك[ (ٛ)حيث قالوا: اَل يتصور؛ الستلزاـ كوف أـ ]الولد[
للولد ( قيمة). (ٓٔ)َواَل عتق؛ لعروض َمانع منو، كأف ورثها مرىونة أو جانية َوىو مفلس

احملكـو ْتريتو، وإف زادت على الدية؛ ألف رؽ أمو مقتض لرقو، لكن ظن اٟترية فوت ذلك 
 .(ٔٔ)َعلى السيد، فغـر قيمة ما فوتو

                                                           

 (ٖٓ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٓ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
 (ٓٓٓٔاالسعاد )ص: ( ٕ)
 (ٕٖ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاوي (ٖ)
 (ٜٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٗ)
 ".:"ألبيويف: ب( ٘)
 (ٜٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
( وفيو: "ولو كاف السيد جد الطفل أي ألبيو، وال يتصور أف يكوف من جهة األـ؛ ألف ٜ٘/ٖاخالص الناوي )( ٚ)

 األب ال ديلك ابنتو إال وتعتق عليو".
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٛ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٜ)
 (٘ٙٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٓٔ)
 (ٖ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٕٖ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔٔ)



 الخيار  في النكاح                                          خيار الغرور                                            النكاح كتاب

 
 ٗ٘ٚ 

َفاَل شيء عليو؛ إذ اَل جيب للسيد على عبده َماؿ. وكذا لو كاف نعم إف كاف عبدا لسَّيدىا 
 .(ٔ)الغار  سيدَىا؛ ألنو لو غـر رجع عليو، وألف السيد ىو الذي أتلف حقو

أي: انفصاؿ للولد؛ ألنو أوؿ حاالت إمكاف التقوًن.  (يوم خروجَويعترب يف القيمة كوهنا )
غَت منتفية، [ أ/٘ٗٔ] جناية؛ ألف جنايتو ( بال)ميتا( إف خرج )َل ىذا إف خرج الولد حيا 

 .(ٕ)فال تفويت فيو، إذ اَل قيمة لو

كما يف ا١تنهاج -يـو اٞتناية  (عشر قيمة أمو)على أمو  (بجناية( فيو إف خرج ميتا )وَ )
 -(ٗ)كما يف أصل الروضة-، أو أكثر َما كانت من اٞتناية إذل اإلجهاض -(ٖ)َوأْصلو

لكونو مضمونًا ببعضها بالغرة للمغرور. فكما تقـو لو تقـو عليو   لسيدَىا على األب ا١تغرور،
 كالعبد اٞتاين إذا قتل يتعلق حق اجملٍت عليو بقيمتو.

 وإمنا وجب العشر: ألنو الذي يضمن بو اٞتنُت الرقيق.

مث إف كاف اٞتاين أجنبيا، كاف للمغرور على َعاقلتو الغرة، وعليو للسيد عشر القيمة، وإف زاد 
 .(٘)مة الغرة، أو دل ٖتصل الغرة لوعلى قي

 

 

 

                                                           

 (ٖٓ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٖ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖ٘ٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٕٚٛ: ص) منهاج الطالبُت(، ٙٔٗاحملرر )ص:  (ٖ)
 (ٕٖٚ/ ٜ) الطالبُتروضة  (ٗ)
 (ٖ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٕٚٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٘)
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َوإف كاف ىو ا١تغرور: ضمن للسيد العشر كما مر، ولزمت عاقلتو الغرة، َواَل يرث منها شيئا؛ 
 .(ٔ)ألنو قاتل، وال حيجب من بُعَد من العصبات

تعلقت الغرة برقبتو للورثة، َوتعلق حق السيد بذمتو كما  -لرقو-فإف دل يكن لو عاقلة 
َوإف كاف عبدا للمغرور دل يتعلق برقبتو شيء لو، إف دل يكن للجنُت وارث سواه، . (ٕ)يأيت

 .(ٖ)ألف السيد اَل يثبت لو دين على عبده

وإف كاف لو جدة ألـ تعلق نصيبها وىو السدس برقبة العبد اٞتاين، َواَل يسقط باألـ لرقها، 
لسقوطها بو. َواَل يتصور معو َوارث يف الغرة غَت أـ األـ. َوإف  [ ب/٘ٗٔ]ٓتالؼ أـ األب 

كاف سيد األمة لزمت الغرة عاقلتو، وعلى ا١تغرور لو عشر القيمة. وإف كاف عبد سيدىا 
 .(ٗ)تعلقت الغرة برقبتو، وحق السيد على ا١تغرور

ذمَة )يف اٟتالة الثانية القيمُة الشاملة لقيمة الولد يف اٟتالة األوذل، َولعشر قيمة أمو  (ولزمت)
غر ْترية أمة، فيتبع بو إذا عتق، وال يتعلق برقبتو؛ إذ ال جناية منو ظاىرة، وإمنا أُوىم  (عبد

على عبد  (كمهر مثل وجب). (٘)فتوىم، َواَل كسبو؛ ألف القيمة ليست من لواـز النكاح
 أي: يف نكاح فاسد. بفاسد(صدر منو ) بوطء()

ووطئ، أو أذف لو يف نكاح صحيح أو أطلق: فنكح فاسًدا بناء بأف نكح بغَت إذف السيد 
 .(ٚ)إذل الصحيح، وىو ا١تذىب (ٙ)على أف األذف يف حاؿ اإلطالؽ إمنا ينصرؼ /

                                                           

 ، (ٓٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٗٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)
 (ٖٔ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
 (ٖٚٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٖ)
 (ٓٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٔٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 (ٓ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
 [أٖٚ]ب/ هناية:( ٙ)
 (ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘ٓ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٓٚٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٚ)
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ومثل ذلك ما وجب بفسخ إٟتاقا للمفسوخ بسبب مقارف للعقد بالفاسد، ففي ىذه الصورة 
( إف صدر النكاح الفاسد ل): ، بقيد زاده بقولو(ٔ)جيب مهر ا١تثل يف ذمتو دوف كسبو

( من السيد لو فيو فنكح كذلك، فإنو جيب مهر ا١تثل َويتعلق بكسبو؛ ألنو بمقتضى إذن)
 .(ٕ)من الوطء، وىو موجب ١تهر ا١تثل[ أ/ٙٗٔ]بإذنو يف الفاسد كأنو أذف يف مقصوده 

صحيح وخرج بقولو من زيادتو: وجب بوطء اخل: الواجب بالعقد بأف أذف لو سيده يف نكاح 
أْو أطلق، فنكح صحيًحا ١تسمى فاسد، فإف  النكاح ينعقد ٔتهر ا١تثل، َويتعلق بكسب 

 .(ٖ)العبد؛ إلذف السيد يف العقد ا١توجب لو

 ( للقيمة اَل قبلو كالضامن.بعد غرم)ا١تغرور على ذمة الغار  (ويرجع)

وعشر قيمة األـ يف  أي: بالقيمة اليت غرمَها، سوى قيمة الولد بها() نعم لو مطالبتو بتخليصو
 .(ٗ)اٟتالُت السَّابقُت؛ ألنو دل يدخل يف النكاح. َعَلى أف يضمن الولد

مث إف كاف الغار حرا: طالبو حاال، وإال فحىت يعتق، َولو كاف ا١تغرور قنا: دل يرجع إال بعد 
، كما أفاده ىنا َوفيما يأيت تعبَته بالذمة  .(٘)العتق ألنو ]حينئذ[ يغـر

لئال جيمع بُت  على ذمة غار(غرمو ) بمهر() نا وفيما مر يف عْيب النكاح( يرجع ىَل و)
العوضُت، وألنو شرع يف العقد َعَلى أف يقـو على البضع فإذا استو ى منفعتو تقرر عليو 

، لوجوبو يف مقابلة َما أتلفو من منفعة البضع، َوغرامة ا١تتلف يستقر على (ٙ)عوضو

                                                           

 (ٜٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙٓ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
  (ٖٓ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٛٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٗ)
قولو: " َولو كاف ا١تغرور قنا دل يرجع إال بعد العتق ألنو حينئذ يغـر كما أفاده ىنا َوفيما يأيت تعبَته بالذمة" سقط (  ٘)

 ب.من:
 ب.قولو: "وألنو شرع يف العقد َعَلى أف يقـو على البضع فإذا استو ى منفعتو تقرر عليو عوضو " سقط من: (  ٙ)
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، َويتصور منو (ٕ)( َوىو: وكيل السَّيد، وكذا السيد)عاقدٌ غرورًا مؤثرًا  َوإنما يغر(. )(ٔ)ا١تتلف
أو إنشاؤه عتقها ال ينفذ؛ لكوهنا ٨تو مرىونة، أو [ ب/ٙٗٔ]حيث كاف إقراره ْتريتها، 

جانية َوىو مفلس، َوأذف لو ا١ترهتن َواجملٍت عليو يف تزوجيها، أو كاف سفيها، وزوج بإذف وليو، 
ذف الغرَماء، أو مكاتًبا وزوج بإذف سيده، أو مريضا عليو دين مستغرؽ،  أو مفلًسا وزوج بإ

كما ال يعتق عليو بعضو إذا ملكو يف ىذه اٟتالة، أو أراد باٟترية العفة عن الزنا، أو أتى 
 .(ٖ)با١تشيئة سرا، أو كاف اٝتَها حرة

وج يف البحث عن ، وْتث فيو األذرعي بتقصَت الز (ٗ)َو٦تن صورىا هبذا األخَت اإلسنوي وغَته
 ذلك َحالة العقد، َواألوجو األوؿ.

َوَما ذكره من التقصَت: ٦تنوع، َواَل يتصور التغرير من السيد يف غَت ذلك؛ ألنو إذا قاؿ: ىي 
حرة وزوَّجَها، أو قاؿ: زوجتك على أهنا حرة: عتقت، َوخرجت الصورة عن نكاح الغرور. 

 .(٘)ال اعتبار بقوؿ من ليس بعاقد َواَل معقود عليوأي: ا١تعقود عليها دوف غَتمها؛ إذ  (َوىيَ )

وحيث استقل الوكيل بالتغرير غـر للمغرور َما غرمو لسيد األمة، َوإف شاركتو بأف ذكرا معا 
حريتها للزوج، وغـر رجع بالنصف على الوكيل يف اٟتاؿ، َوبالنصف على األمة إف كوتبت، 

 .(ٙ)على اآلخرعتقها، وال رجوع ألحدمها /أ[ ٚٗٔ]وإال فبعد 

                                                           

 (ٚٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٙٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر :( ٔ)
 خالفا ١تا ذكره النووي حيث قاؿ: -ووافقو يف ذلك االسنوي يف ا١تهمات–ذكر أف تصور الغرور من السيد ٦تكن ( ٕ)
 روضة الطالبُت". عتقت حرة، أهنا على أو اٟترة، ىذه زوجتك: قاؿ مىت ألنو؛ السيد من األمة ْترية الغرور يتصور ال"
(ٚ /ٔٛٛ)  
 (ٓٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (ٖ)
 (ٓٗٔ/ٚا١تهمات )( ٗ)
 (ٛٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٚٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
 (ٖٙٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٕ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر:  (ٙ)
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نعم إف غرتو بأف ذكرت لو حريتها فذكرىا للزوج أو دل يذكرَىا لو: غـر للزوج ٚتيع ما غرمو، 
وإال فحىت  -(ٕ)َوغَتىا (ٔ)كما يف األـ-ورجع بو عليها يف اٟتاؿ إف كانت مكاتبة 

 .(ٗ()ٖ)تعتق

ألهنا ١تا شافهتو خرج  وإف ذكَرهتا لو مث للزوج فالرجوع عليها، وإف ذكرَىا الوكيل للزوج أيضا،
 .(٘)الوكيل من الوسط

مث الغرور إف كاف قبل العقد ظهر أثره يف وجوب التغرًن، ال يف ثبوت ا٠تيار، إال أف يشًتط 
 يف العقد.

وعلم من كالمو أف الغرور يف عيب النكاح إمنا يتصور من الورل أو وكيلو أو منها، بأف 
فو، أو عقدت بنفسها َوحكم بصحتو سكت عن العيب وكانت أظهرت لو أف الزوج عر 

 حاكم.

                                                           

 (ٙٗ/٘االـ )( ٔ)
 (ٕٛٚ/ ٛ) ا١تزين ٥تتصرانظر:  (ٕ)
 :ب.إال فحىت يعتق" سقط من -قولو: " كما يف األـ َوغَتىا(  ٖ)
 (ٖٓٔ/ ٘) انظر: التهذيب ( ٗ)
 (ٖٔ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٓٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
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 []خيار عتق األمة المزوجة

( بأف تعتق  صمَّ أي بسبب عتق ) (وخيرت بعتقالسَّبب الثالث للخيار: عتق األمة ا١تزوجة )
كلها دفعة، أو بعضها فتنكح فيعتق باقيها، خالفا ١تا يومهو كالـ أْصلو من التقييد 

 .(ٔ)باألْوذَل 

( ولو مكاتبا َومبعضا صحت ذي رقسواء أعتقت بعد الدخوؿ أـ قبلو، حاؿ كوهنا )
 ؛ (ٕ)ومدبرا

 .(ٖ)فاختارت نفسها[ ب/ٚٗٔ]، ١تا صح يف قصة بريرة: أهنا عتقت فخَتَىا النيب 

. وصح ذلك عن َعائشة (ٗ)َوصح عن ابن عباس رضي اهلل عنهَما: أف زوجها َكاَف عبًدا
رضي اهلل  (ٚ)، وابن أختها عروة(ٙ)(٘)رضي اهلل عنها أيضا: من رواية ابن أخيها القاسم

                                                           

 (. ٔٚٗعبارتو: "وعتق كلها".. اٟتاوي )( ٔ)
 (ٕٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٕ)
، ومسلم ٜٕٚ٘برقم  -طالقا األمة بيع يكوف ال باب - الطالؽ كتاب (ٚٗ/ ٚ)متفق  عليو، عند البخاري  (ٖ)
 ٗٓ٘ٔبرقم  -أعتق ١تن الوالء إمنا باب- العتق كتاب (ٖٗٔٔ/ ٕ)
 ٕٓٛ٘برقم  -العبد ٖتت األمة خيار باب- الطالؽ كتاب (ٛٗ/ ٚ)عند البخاري ( ٗ)
 التابعُت، سادات من ، كاف.  وكاف رفيعا عاليا فقيها إماما كثَت اٟتديث ورعاالصديق بكر أيب ٤تمد بن القاسم بن (٘)

 وابن ىريرة وأيب كعائشة الصحابة، من ٚتاعة عن روى زمانو، أىل أفضل من وكاف با١تدينة، السبعة الفقهاء وأحد
/ ٘) الكربى . انظر: الطبقاتٙتاف ومائةسنة مات التابعُت،  كبار من ٚتاعة عنو وروى عنهم، اهلل عباس رضي

 (ٜ٘/ ٗ) األعياف ، وفيات(ٕٗٔ

 ٗٓ٘ٔبرقم   -أعتق ١تن الوالء إمنا باب- العتق كتاب (ٖٗٔٔ/ ٕ) الرواية يف مسلم( ٙ)
 العواـ بن الزبَت القرشي، ، وأبوه كالب بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العواـ بن الزبَت بن عروة (ٚ)

با١تدينة  السبعة الفقهاء وأحد. وسلم عليو اهلل صلى النيب، عمة صفية ابن وىو باٞتنة ٢تم ا١تشهود العشرة الصحابة أحد
 الكربى انظر: الطبقات عائشة أـ ا١تؤمنُت، رضي اهلل عنها،ٝتع خالتو  عنو، اهلل رضي الصديق بكر أيب ابنة أٝتاء أمو

 (ٕ٘٘/ ٖ) األعياف ، وفيات(ٖٙٔ/ ٘)
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؛ ألف ذينك يسمعاف منها (ٕ)عنها: أنو كاف حرا (ٔ)عنهم. وذلك مقدـ على رواية األسود
 من غَت حجاب، ٓتالؼ األسود، على أف البخاري قاؿ: قوؿ األسود منقطع.

ولتضررىا بكوهنا تعَت بو، وبكونو ينفق عليها نفقة ا١تعسرين، َؤتنع سيده لو عنها، وعدـ 
 .(ٖ)وجوب نفقة ولَدىا عليو، وعدـ واليتو عليو وغَت ذلك

َوليس للسيد منعَها من الفسخ قبل الدخوؿ؛ إلثبات حقو من ا١تهر، لتضررىا بًتكو. َومىت 
فسخت وقد وطئها قبل العتق: وجب ا١تسمى. أو بعد َوىي جاىلة بعتقها: وجب مهر 

 .(ٗ)ا١تثل؛ لتقدـ سبب الفسخ، َوَما وجب للسيد مطلقا

نعم إف كانت مفوضة، فتقدـ العتق على الوطء أو الفرض كاف ا١تهر ٢تا؛ ألنو إمنا جيب 
 .(٘)بأحدمها ال بالعقد. َومثلهَما موت أحد الزوجُت

 .(ٙ)َواَل حيتاج يف الفسخ إذل مراجعة حاكم؛ لثبوتو بالنص واإلٚتاع

 َوخرج بقولو: خَتت: الزوج، فال يتخَت بعتقو وٖتتو أمة؛ إذ ال َعار عليو باستفراش الناقصة،
 (ٚ)ديكنو ا٠تالص بالطالؽ.//أ[ ٛٗٔ]وألنو 

                                                           

 أدرؾ مسعود، ابن يره، صاحب ودل مسلما وسلم عليو اهلل صلى النيب أدرؾ النخعي قيس بن يزيد بن األسود (ٔ)
 يف الّصحابة كبار عن وحديثو وعمر، بكر أبا ٝتع: البخاريّ  الكوفيُت، وقاؿ من التابعُت كبار يف معدود وىو اٞتاىلية

 ، اإلصابة(ٕٜ/ ٔ) األصحاب معرفة يف انظر: االستيعاب مات سنة أربع، وقيل ٜتس وسبعُت..وغَتمها.  الّصحيحُت
 (ٕٖٗ/ ٔ) الصحابة ٘تييز يف

 قاؿوقاؿ: " ٛ٘ٚٙ، ٗ٘ٚٙبرقم  -السائبة مَتاث باب-الفرائض كتاب (ٗ٘ٔ/ ٛ)الرواية عند البخاري  (ٕ)
 ." أصح عبدا، رأيتو: عباس ابن وقوؿ. منقطع األسود قوؿ"  حرا زوجها وكاف: األسود

 (ٔٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٚ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٖ)
 .(ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘٘ٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٗ)
 (ٖٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج انظر :( ٘)
 (ٔٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٓٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر:  (ٙ)
 [أٖٚ]ب/ هناية:( ٚ)
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َوبقولو: عتقت: ما  لو كوتبت. وبقولو: متَّ: ما لو عتق بعضها. َوبقولو: ذي رؽ: َما لو 
ذلك؛ إذ ال تضرر، وألف الكماؿ اٟتاصل عتقت ٖتت حر، بأف عتقا معا: فال خيار ٢تا يف 

 .(ٔ)٢تا َحاصل للزوج

وإف دل -َواَل فرؽ بُت ثبوت العتق بإقرار السيد، أو بينة تشهد عليو بو، أْو باعًتاؼ الزوج بو 
؛ ألهنا حرة يف زعمو فلها الفسخ وعليو ا١تهر للسيد، َوإف فسخت قبل (ٕ)-يثبت على السيد

 إف عتق دل ٖتل لو؛ ألهنا رقيقة يف الظاىر.الدخوؿ؛ ألف اٟتق ليس ٢تا. وَ 

قارف  صغر َوجنون()( حاؿ )ل فيَوإمنا يثبت ا٠تيار للعتيقة يف َحاؿ بلوغ َوعقل منها. 
 (حتى صكمل)أحدمها عتقها، أو حدث اٞتنوف بعده وقبل سقوط ا٠تيار: َفاَل خيار ٢تا 

 .(ٖ)هوة وطبعبالبلوغ َواإلفاقة. َواَل خيتار وليها ٢تا؛ ألف ىذا خيار ش

زوجَها، أو َمات قبل اختيارىا الفسخ، بل يسقط خيارَىا بعتقو؛  )إن عتق(( خيار ٢تا ول)
 .(ٗ)الستوائهما

. ولو فسخت بناء على مفارقتو (٘)وللزوج َوطء العتيقة، َولو صغَتة َو٣تنونة، َما دل تفسخ
 .(ٙ)فباف خالفو: بطل الفسخ، كما يف الفسخ بالعيب

أي: [ ب/ٛٗٔ] )وىي( ( من زوجها ا١تملوؾ لغَت سيدَىاوطء )قبل( ٗتَت أمة بعتقها )ول
مرض ا١توت. بأف أعتقها فيو؛  )مريض(٢تا  )معتق( ماؿ ثلث(واٟتاؿ من حيث قيمتها: )

                                                           

 (ٕٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٚ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٔ)
قولو: ". َواَل فرؽ بُت ثبوت العتق بإقرار السيد، أو بينة تشهد عليو بو، أْو باعًتاؼ الزوج بو وإف دل يثبت على (  ٕ)

 .بالسيد" سقط من: 
 (ٔٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٚٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٖ)
 (ٖٔ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  ( ٗ)
  (ٜ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٖ٘/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٘)
 (ٖٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٚٚٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٙ)
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ألف ثبوت ا٠تيار ٢تا ]حينئذ[ فيو دور حكمي، إذ يلـز من فسخها سقوط مهرىا، وىو من 
أقبضو وأتلفو أـ ال، فيضيق الثلث عن الوفاء بعتقها، واَل تعتق كلها، ٚتلة َماؿ ا١تريض، سواء 

 .(ٔ)فال يثبت ا٠تيار ٢تا. وكل َما أدى ثبوتو إذل عدمو بطل من أصلو

أما عتقها بعد الوطء فيثبت بو ا٠تيار؛ الستقرار ا١تهر ]حينئذ[ فال دور، وكذا لو أعتقها 
 .(ٕ)قبلو، َوىي ٗترج من الثلث مع سقوط ا١تهر

: (عدة رجعة في)فيما إذا طلقها رجعيا، قبل ثبوت ا٠تيار أْو بعده، وقبل الفسخ  َولها()
 .(ٖ)فسٌخ؛ لتقطع عن نفسها تطويل العدة، وسلطنة الرجعة

َوتأخَُت الفسخ إذل أف يراجعَها. َواَل يبطل خيارَىا بذلك؛ ألهنا بصدد البينونة، َوقد اَل 
 هر من جهتها الرغبة يف فراقو.يراجعَها فيحصل الفراؽ من غَت أف تظ

َوليس ٢تا أف ٗتتار إجازة النكاح يف العدة، فإف فعلت دل ينفذ؛ ألهنا ٤ترمة عليو صائرة إذل 
 .(ٗ)البينونة، فال يناسب حا٢تا اإلجازة ٓتالؼ الفسخ

عدهتا /أ[ ٜٗٔ]َولو كاف الطالؽ قبل العتق ففسخت يف العدة:دل تستأنف، بل تبٍت َعَلى 
 .(٘)حرةَوتتم عدة 

َومن طلقت طالقًا بائًنا قبل فسخها بعتق أو بعيب: بطل خيارَىا؛ النقطاع النكاح. َوليس  
 كالطالؽ يف الردة حىت يوقف، ألف االنفَساخ هبا يستند إذل َحالتَها، فيتبُت عدـ مصادقة 

 
                                                           

 ( ٗٙٗ/٘، التهذيب )(ٖٚٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٔ)
 (ٙٙٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٖٙ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٕ)
 (ٖٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘٘ٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر:  (ٖ)
 (ٖٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٖٙ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر:  (ٗ)
 (ٕٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٚ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٘)
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 .(ٔ)الطالؽ النكاح، والفسخ بالعتق أْو بالعيب اَل يستند إذل ما قبلو

خالفا ١تا يومهو  -( بأف كانا كافرين فأسلم َوٗتلفت، أْو عكسو صخلف إْساَلم٢تا يف )( و)
 وصأخيٌر() للنكاح )فسٌخ( وعتقت يف العدة -(ٕ)كالـ اٟتاوي من اختصاص اٟتكم بالثانية

 .(ٖ)إذل إسالـ ا١تتخلف قبل انقضاء العدة ١تا مر

 أيضا.للنكاح يف العدة، فإف فعلت دل ينفذ أيًضا ١تا مر  ل إَجازة()

: عذٌر، إف أمكن: -ادعتو من َعتقت ٖتت ذي رؽ، َوأخرت الفسخ- (وجهُل عتقٍ )
 .(ٗ)فتصدؽ ٔتينها

ٓتالؼ َما إذا دل ديكن َعادة، بأف كانت مع السيد يف داره، َوبَػُعد خفي اٟتاؿ عليها، كأف 
 .(٘)انتشر خرب عتقها يف جَتاهنا َوغَتىم: فإنو ا١تصدؽ بيمينو َوسقط خيارىا

َوإال كفقيهة اَل [ ب/ٜٗٔ]،(ٙ)( فتصدؽ بيمينها إف أمكن)خَيارهِ ( كذا إذا ادعت جهل و)
 خيفى عليها ذلك فال.

 

                                                           

روضة ، (ٛ٘ٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖٗٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويىو الصحيح ونص عليو كما جاء يف: ( ٔ)
 (ٖٜٔ/ ٚ) الطالبُت

اٟتاوي الصغَت  توىم عبارتو باختصاص التخلف بالزوج فقط وليس كذلك. حيث قاؿ: " أو ٗتلف إسالمو"( ٕ)
 (ٔٚٗص:)

 (ٕٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٔٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزانظر: ( ٖ)
 (ٖٔٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٗ)
 (ٜٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٙٔ/ ٛ)  جيزالو  شرح العزيزىو ا١تذىب انظر: ( ٘)
 ( ٜٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزأصح القولُت انظر:  (ٙ)
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، وإال  (ٔ)فتصدؽ إف أمكن )فورِه( ( كذا إذا علمت ثبوت ا٠تيار ولكن ادعت جهلو)
َفاَل، بل يسقط خيارىا َوخيار العتق يف َىذه األمور  (ٕ)كفقيهة ال خيفى عليها ذلك

 .(ٖ)الثالثة

فيها، فدعوى من ثبت لو ا٠تيار فيو بعيب صاحبو، فأخر اٞتهل بالعيب، أو  كعيب نكاٍح()
جهلو  (إن أمكن)بقيد زاده يف ا١تشبو َوا١تشبو بو بقولو  (عذرٌ بثبوت ا٠تيار، أو فوريتو: )

 .(ٗ)لذلك َعادة

 نت ىي ا١تدعية، َوإال حلف ىو على ذلك وثبت ا٠تَيار.إف كاوحلفت( )

فإف دل ديكن ذلك؛ لكوف العيب ظاىرًا يف الوجو مثال، أو لكونو فقيًها اَل خيفى عليو ا٠تيار 
 :دل يصدؽ َويسقط خياره.(٘)أو الفورية

: من التقييد باإلمكاف، ومن استواء خيار -(ٙ)خالفا إلطالؽ أْصلو-َوَما ذكره ا١تصنف 
 .(ٛ)َوَصاحب األنوار (ٚ)تق َوعيب النكاح يف ٚتيع َما ذكر: ىو َما اقتَضاه كالـ البارزيالع

                                                           

دييل بعدـ قبوؿ عذرىا؛ ألف من علم أصل ثبوت ا٠تيار علم فوره، وذكر قوؿ  -وتبعو النووي-كأف الرافعي ( ٔ)
/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٓٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزوغَتىا. انظر:  العبادي بالتفريق بُت جديثة العهد باالسالـ

ٜٔ٘). 
وأجاب عن ذلك االسنوي يف ا١تهمات وذكر أف الرافعي دل يفصل يف فورية ا٠تيار يف مسألة العيب بل قبلها بال 

 (ٕٓٔ/ٖ(، ورجحو ابن ا١تقرئ يف إخالص الناوي )ٙٗٔ/ٚتفصيل، فينبغي اطراده ىنا. انظر: ا١تهمات )
 (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٚٙٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر:  (ٕ)
 .بقولو: " كفقيهة ال خيفى عليها ذلك " سقط من: (  ٖ)
 (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٔٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر :( ٗ)
 .ب "العذر بو"يف: (  ٘)
 (ٔٚٗاٟتاوي )( ٙ)
 (ٕٓٔ/ٖانظر النقل عنو: إخالص الناوي )( ٚ)
 (ٕٗٗ/ٕاألنوار العماؿ األبرار )( ٛ)
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لكن اعًتض الزركشي َما قَااَل: بأنو اَل وجو لو؛ ألف كوف ا٠تيار على الفور ٦تا أشكل على 
 .(ٔ)العلماء فعلى َىذه ا١ترأة

 .(ٕ)ووجو الرافعي: القوؿ بعدـ تصديقها مطلقا، ٔتا فيو نظر

فاألوجو َما اقتضاه كالـ ٚتع متقدمُت: من أهنا تصدؽ يف دعواىا اٞتهل بثبوت ا٠تيار، أو 
 .(ٖ)بالفورية، سواء أكانت قددية العهد باإلْساَلـ وخالطت أىلو، أـ ال

وفارؽ دعوى اٞتهل با٠تيار ىنا دعواه يف عيب ا١تبيع: حيث ال يصدؽ إال إف كاف ا١تدعي 
كل   (٘)بأنو مشهور ]يعرفو[ (ٗ)أو نشأ ببادية بعيدة: / /أ[ٓ٘ٔ]قريب عهد باإلسالـ، 

أحد، َوىذا خفي اَل يعرفو إال ا٠تواص، فإف كاف من ا٠تواص إتو أف ال يقبل منها دعوى 
 .(ٙ)اٞتهل بثبوت ا٠تيار أو بالفورية. وعليو قد حيمل كالـ ا١تصنف

                                                           

 (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٓٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٕ)
 (ٕٓٔ/ٖ(، إخالص الناوي )ٙٗٔ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٖ)
 [أٖٛ]ب/ هناية:( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٕٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٚٙٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٙ)
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 []خيار الِعنَّة

ادعتها زوجتو، اليت ليست برتقاء، وإال دل تسمع  َوطٍء منكُر عنٍة(ترؾ ) َوُعِذر في()
( أنو ليس بعنُت سقطت دعواَىا، وال يطالب بتحقيق ما قالو بالوطء؛ )حلفدعواىا، فإذا 

ألنو حقو، َوإف كاف لو فيو مصلحة ٢تا؛ الستقرار ا١تهر بو َواألمن من سقوط شطره 
 .(ٔ)بالطالؽ

، كما (ٗ)بقرائن (ٖ)ا اٟتلف إذا ظنت عيبو. َو٢ت(ٕ)فإف نكل عن اليمُت حلفت، ويثبت عيبو
 .(٘)ٖتلف أنو نوى الطالؽ بالكناية، وليس للشهود ذلك؛ إذ اَل يعرفوف َما تعرفو ىي

، أْو عْنَد (ٙ)ؤتَا تقرر علم أف العنة اَل يتصور ثبوهتا بالبينة، وإمنا تثبت بإقراره عند اٟتاكم
 شاىدين وشهدا بو عندَىا أو بيمينها بعد نكولو.

 َوشبهو(( هبا َولو عند شاىدين كما تقرر) أمهل مقرإذا ثبت بإحدى ىذه الطرؽ )( وَ )
باألىلة إال الشهر ا١تنكسر يضرهبا القاضي لو، َوإف كاف  (ٚ)(سنةً ) وىو: الناكل بقيده السابق

[ ب/ٓ٘ٔ]( ولو بقو٢تا: أنا طالبة حقي َعَلى َما جيب عليو رل شرعا. )بطلبهاعبدا أو كافرًا 
 .(ٛ)َوإف جهلت تفصيل اٟتكم

                                                           

 (ٜٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيزأصح الوجهُت انظر: ( ٔ)
 "وتثبت عنتو". يف: ب:(  ٕ)
 "عنتو" ب:يف:(  ٖ)
 (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٗ)
 (ٖٗٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٓٛٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٙ)
 (ٔ٘ٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٖٛٙ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
 (ٜٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٛ)
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َوإمنا توقف ضرب ا١تدة على طلبها؛ ألف اٟتق ٢تا. وكانت سنة؛ اتباًعا ١تا فعلو عمر رضي اهلل 
، وتابعو العلماء عليو، وقالوا: تعُذُر اٞتماع قد يكوف لعارض حرارة فتزوؿ يف الشتاء، (ٔ)عنو

رطوبة فتزوؿ يف ا٠تريف. فإذا أو برودة فتزوؿ يف الصيف، أو يبوسة فتزوؿ يف الربيع، أو 
 .(ٕ)مضت السنة ودل يطأ، علمنا أنو عجز خلقي

، ٓتالؼ مدة (ٖ)وابتداؤَىا من ضرب القاضي، ال من َوقت إقراره أو حلفها؛ ألهنا ٣تتهد فيها
 اإليالء فإهنا من وقت اٟتلف؛ للنص.

 ولو سكتت عن طلبَها لدىش، أو غباوة: نبهها القاضي ندبا، وإال َفاَل.

 .(ٗ)ساوى اٟتر غَته: ألف ذلك شرع ألمر جبلي، كاٟتيض، َومها ال خيتلفاف فيما ىو كذلكوَ 

( بأف ترفعو إليو فسخت بالقاضي)ا١ترأة فيها َواَل وطئَها  (صعتزلو لم( مضت السنة و)إن )ثم
ثانيا، فال تفسخ بال رفع؛ ألف ا١تدار َعَلى الدعوى واإلقرار واإلنكار َواليمُت، فيحتاج إذل 

 .(٘)نظره واجتَهاده

 

 

                                                           

 الذي يف ا٠تطاب بن عمر قضى: »قاؿ ا١تسيب ابن ن، عٕٓٚٓٔبرقم  (ٖٕ٘/ ٙ)أخرج عبدالرزاؽ يف مصنفو ( ٔ)
، والبيهقي يف الكربى ٕٓ٘ٙٔبرقم  (ٗٓ٘/ ٖ) ومصنف. و٨توه ابن أيب شيبة يف «سنة يؤجل أف النساء يستطيع ال
 أحاديث ٗتريج يف الغليل إرواء، (ٕٕٙ/ ٚ) النقي اٞتوىر، واألثرضعيف؛ كما جاء يف: ٜٕٛٗٔبرقم   (ٖٛٙ/ ٚ)

 .(ٕٕٖ/ ٙ) السبيل منار
 .(ٕٕٖ/ ٙ) الغليل إرواء، وصححو األلباين. يف ٜٓٗٙٔبرقم  (ٖٓ٘/ ٖ)واخرج ابن أيب شيبة ٨توه عن ابن مسعود: 

 (٘ٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٓٛٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٖ٘ٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٛٙٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر:  (ٗ)
 (ٗٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٗٛٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
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وكذا َسائر مثبَتات خيار النكاح ال يستقل ذو ا٠تيار بالفسخ بشيء منها، إال بالفسخ بالعتق 
 .(ٔ)كما مر

/أ[ ٔ٘ٔ]وقضية تعبَته بثم: أف الرفع ثانيا بعد السنة ال يشًتط فيو الفور. وىو َما ذكره 
 .(ٗ)خالفو، فهو ا١تعتمد، لكن رد بأف صريح كالمهم (ٖ)َوالروياين (ٕ)ا١تاوردي

وإذا رفعتو فادعى األصابة: صدؽ بيمنو؛ لعسر إقامة بينة اٞتماع، واألصل السالمة َوَدَواـ 
 .(٘)النكاح. فإف أقر، أو نكل وحلفت أنو َما أصاهبا: فسخت

 .(ٙ)فإف استمهل أمهل يوما فأقل

إذا قَاَؿ ٢تَا القاضي: ثبت َوليس ٢تا االستقالؿ بالفسخ، كما أفاده بزيادة قولو بالقاضي، إال 
 .(ٚ)عنتو ثبوتا يًتتب عليو الفسخ، أو ثبت حق الفسخ فاختاري

: وحكمت. لكن نظر فيو -بناء على رأي الشيخُت: أف الثبوت ليس ْتكم-زاد السبكي 
 .(ٜ()ٛ)غَته

                                                           

 ٕٙٗانظر ص: ( ٔ)
 (ٖٗٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي (ٕ)
 (ٖٖٙ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر  (ٖ)
 ( ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر:( ٗ)
 (ٖ٘ٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر:( ٙ)
 (ٜٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗٛٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٚ)
 ب.قولو: "زاد السبكي بناء على رأي الشيخُت أف الثبوت ليس ْتكم وحكمت لكن نظر فيو غَته" سقط من: (  ٛ)
 (ٛٙٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٜ)
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، َوإمنا دل تستقل بالفسخ باإلعَسار بالنفقة؛ -وإف كاف الزوج ُمسافرًا-]فحينئذ[ تستقل بو 
ألف ا٠تيار مث على الًتاخي، َوىنا على الفور كما مر، فال يتوقف الفسخ َعَلى إذف القاضي 

 .(ٔ)٢تا فيو. َوقولو: َواختاري: ال يقتضي توقفو عليو، َوإمنا يقتضي توقفو على ٗتيَته ٢تا

وْتث األذرعي َوغَته أف قولو: فاختاري: ليس شرطا، بل ا١تراد بو إعالمها بدخوؿ وقت 
لو يف الشرح  (ٕ)حىت لو بادرت َوفسخت قبلو نفذ. َوأُيد ْتذؼ ]الرافعي[الفسخ، 

 . والذي يتجو من كالمهم: أنو ال بد أف يقوؿ ٢تا ذلك، أو ما يف معناه.(ٖ)الصغَت

 .(ٗ)نفوذ فسخها على تنفيذ القاضي لو، فلو رجعت: لغا رجوعها[ ب/ٔ٘ٔ]وال يتوقف 

كحبس، أو مرضت فيها مرضا دينع الوطء َعادة: فال أما إذا اعتزلتو يف ا١تدة، ولو بعذر  
ٖتسب؛ ألف عدـ الوطء ]حينئذ[ يضاؼ إليها، فتستأنف سنة أخرى، إف وقع شيء من 
ذلك يف ٚتيع ا١تدة أْو بعضَها، أْو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة األخرى يف صورة 

 .(٘)البعض

ألف ذلك الفصل إمنا يأيت يف سنة أخرى،  َونظر فيو ابن الرفعة باستلزامو االستئناؼ أيضا؛
 .(ٙ)قاؿ: فلعل ا١تراد أنو ال دينع انعزا٢تا عنو يف غَت ذلك الفصل من قابل، ٓتالؼ االستئَناؼ

 

                                                           

 (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
  زيادة من: ب.(  ٕ)
 (ٖٙٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنهما: ( ٖ)
 (ٗٚٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٜٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٗ)
 (ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز انظر :( ٘)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٙ)
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يف ا١تدة؛ لئال يتخذ  (وإن َسافرو٢تا َما ذكر من الفسخ بالقاضي إذا مضت ا١تدة ودل تعتزلو، )
، (ٔ)كما صرح بو الشيخاف-بسو ومرضو َوحيضها السفر دافًعا للمطالبة بالفسخ. َومثلو: ح

 ونفاسها. -وإف توقف فيو األذرعي: إذا كاف يف كل شهر يبلغ أكثره

( ا١تقاـ معو يف أثناء السنة، أو قبل ضرهبا، فإف ذلك اَل يسقط حقها من وكذا إن رضيت)
 .(ٕ)عالفسخ بعدَىا؛ لسبق رضاَىا بثبوت اٟتق، فكاف كإسقاط الشفعة قبل جريَاف البي

فإف رضاىا ]حينئذ[ يبطل  (السنة) مضي (بعد) -بقيد زاده بقولو-( إف رضيت بو ل)
 (ٖ)/أ[ من الفسخ كما يف َسائر العيوب، ٓتالؼ زوجة ا١تورل َوا١تعسر بالنفقة؛ /ٕ٘ٔحقَها ]

. َوالعنة عيب واحد اَل يتوقع  لتجدد الضرر لبقاء اليمُت، َوقصد ا١تضارة، وٕتدد النفقة كل يـو
 .(ٗ)زوا٢تا غالًبا

وكالرضا بعدىا قو٢تا: أّجلتو يوما مثال؛ ألف ا٠تيار على الفور. ال بسكوهتا عن طلب الفسخ 
بالعيب واألخذ بالشفعة.  . َوينافيو إٟتاقهم السكوت بالرضا يف الرد(٘)على ما قالو ا١تاوردي

فلعلو كما قاؿ الشارح مفرع على عدـ الفور، أو ٤تموؿ على َما إذا كاف ٢تا عذر َمانع من 
 .(ٙ)الرفع

بعد أف بانت منو بطالؽ، أو فسخ،  (إل إن ُجدَد نكاحٌ َواَل يعود حقها يف كال الصورتُت )
ذلك بأف  (و)ليو حكمو. أو انقضاء عدة، فيعود حق الفسخ؛ ألنو نكاح جديد، فيتوفر ع

                                                           

 (ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز (ٔ)
 (ٚٙٔ/ ٛ)  الوجيز شرح العزيز، (ٖ٘ٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 [بٖٛ]ب/ هناية:( ٖ)
 (ٖٚٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 (ٖٗٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاويمضي السنة. انظر: لعلو يقصد ما قالو ا١تاوردي من عدـ فورية الفسخ بعد ( ٘)
 أ[ٓٚٔشرح االرشاد للجوجري ]ؿ/( ٙ)
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 ٗٚٗ 

. فإذا مضت ودل يطأ: فسخت بالقاضي  (ٔ)أخرى بعد دعوى العنة )مدٌة(تضرب لو ثانًيا 
 كما مر.

ماءه، وبوطئَها يف  َويتصور الرجعي من غَت وطء يزيل العنة باستدخا٢تا-أما إذا طلقها رجعيا 
، مث راجعها: فأنو ال يعود ٢تا حق الفسخ؛ ألنو نكاح َواحد، وقد رضيت بعنة الزوج -الدبر

 .(ٕ)بو، َوالرجَعة يف حكم االستدامة

/ب[ مث أعادَىا وُعّن عنها: ٗتَتت؛ ألنو نكاح ٕ٘ٔولو وطئها يف نكاح فبانت منو، ]
 .(ٖ)جديد

 من االكتفاء با١تدة األوذل. (ٗ)ا أومهتو عبارة أصلوَوقولو: َومدة: من زيادتو؛ رفعا ١ت

من الزوجُت بيمينو، َوإف وافق َعَلى جرياف خلوة، ألف األْصل  (وصدق نافي وطء)
 .(٘)عدمو

فلو ادعى َوطأىا بتمكينها، وطلب تسليمها إليو، فأنكرتو وامتنعت لتسليم ا١تهر: صدقت. 
 .(ٚ)ا١تهر، فأنكر: صدؽ، وطلبت ٚتيع (ٙ)أو ادعت ٚتاعَها قبل الطالؽ

 

                                                           

 (ٜٜٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٚٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٖٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٖٚٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٛٙٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٖ)
 (ٕٚٗاٟتاوي ص: )( ٗ)
 (ٖٙٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج ،(ٕٔٓ/ ٚ) الطالبُتروضة  انظر:( ٘)
 ب.قولو: "وطلب تسليمها إليو فأنكرتو وامتنعت لتسليم ا١تهر صدقت أو ادعت ٚتاعَها قبل الطالؽ" سقط من: ( ٙ)
 (ٗٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٚ)
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 ٗٚ٘ 

َويستثٌت من ىذه القاعدة: َمسائل. األوذل: إذا طلقها، فادعت أنو وطئها قبل الطالؽ؛ 
لتستحق ا١تهر كلو، وأنكر: صدؽ َوعليها العدة؛ مؤاخذة ٢تا بإقرارىا، َواَل نفقة ٢تا َواَل سكٌت، 

 أو أتت بو َواَلعن لنفيو.  َولو نكاح بنتَها وأربع سواَىا يف اٟتاؿ، إف دل تأت بولد يلحقو،

لنفيو: فإف القوؿ حينئذ قو٢تا بيمينَها؛ لًتجح  (ولم يالعن( يلحقو ظاىرا ))ل إن أصت بولد
َجانبَها بالولد، فيثبت النسب َويتقرر ٚتيع ا١تهر. َوإمنا احتيج إذل دينيها؛ ألف ثبوت النسب ال 

 .(ٔ)يفيد ٖتقق الوطء

( بأف تزوجَها بشرطها، فوجدَىا ثيبا، أو شرطت بكارة: )(ٕ)زيادتوالثانية: َما أفاده بقولو من 
/أ[ بوطئك، وينكر ىو: فتصدؽ بيمينها؛ لدفع َٖ٘ٔوتنازَعا يف مزيلها فتقوؿ ىي: زالت ]

ٚتيعو، بل القوؿ قولو بيمينو؛ لتشطَته إف طلق قبل الدخوؿ. َولو  ل لطلب مهر(الفسخ. )
 .(ٖ)مينها، لدفع الفسخ أيضاادعت ذىاهبَا عنده، فأنكر: صدقت بي

: أنت -وىي طاىر-( بأف قاؿ ٢تا أو طلق للسنةَوالثالثة: َما أفاده بقولو من زيادتو أيًضا: )
طالق للسنة. مث ادعى وطأىا يف ىذا الطهر، ليدفع وقوع الطالؽ يف اٟتاؿ، فأنكرتو: فيصدؽ 

 .(ٗ)بيمينو؛ ألف األصل بقاء النكاح

 .(٘)قَها بعدـ الوطء، مث اختلفا كذلك: فهو ا١تصدؽ ١تا ذكرَومثل ذلك: َما إذا علق طال

                                                           

 (ٜٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر:  (ٔ)
 ( "ال إف أتت ببينة البكارة".ٕٚٗاٟتاوي:)ص:يف ( ٕ)
 (ٛٚٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٖٙٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٙٓ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٗ)
 (ٖٙٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
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 ٗٚٙ 

وبو أجاب القاضي فيما لو علقو بعدـ اإلنفاؽ عليها، مث ادعى اإلنفاؽ: فإنو ا١تصدؽ 
. لكن ْتث ابن الصَّالح يف فتاويو: الوقوع (ٔ)بيمينو؛ لعدـ وقوع الطالؽ، ال لسقوط النفقة

 ينة على اإلنفاؽ ٓتالؼ الوطء.، وكأف وجهو: تيسر إقامة الب(ٕ)يف ىذه

َوقياس َما تقرر: َتصديقو أيًضا، فيما لو أسلمت قبلو، َوادعى أنو وطأىا قبل أف يسلم. َوفيما 
لو ارتد أحدمها، مث أسلم وادعى أنو وطئها قبل الردة، وقد حصل اإلْساَلـ قبل انقضاء العدة 

 .(ٗ)وأنكرت فيهما لتيقن النكاح (ٖ)]لينفي النكاح[

 (صزوجت)( ادعت ا١تطلقة ثالثا أهنا )أو/ب[ ما أفاده أيضا بزيادة قولو: َٖ٘ٔوالرابعة: ]
لزوجها األوؿ. فأنكر احمللل الوطء:  (لتحل) ٔتحلل، وأنو وطئها وفارقها وانقضت عدهتا منو

فتصدؽ بيمينها بالنسبة ٟتلها لألوؿ، ال لتقرير مهرىا؛ ألهنا مؤ٘تنة يف انقضاء العدة، وبينة 
 .(٘)لوطء متعذرةا

( فإذا ادعى الَعنُت: اإلصابة، وأنكرتو: صدؽ بيمينو،  وفي عنةا٠تامسة: َما أفاده بقولو: )
كما مر. َوإف كاف مقطوع الذكر، لكن بقي منو َما ديكن بو الوطء كما مر. سواء ادعى 

 .(ٙ)ذلك قبل ا١تدة أـ بعدىا

عن األكثرين أهنا تصدؽ بيمينها؛ فإف اختلفا يف مكاف الوطء با١تقطوع، ففي أصل الروضة 
لزَواؿ أصل السالمة، َوعن الشامل: ينبغي أف يؤخذ بقوؿ أىل ا٠تربة، كما لو ادعت جبة، 

                                                           

 (٘ٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب(، ٜٗٔ/ٚانظر النقل عنو: ا١تهمات )( ٔ)
 (ٔ٘ٗ/ ٕ) الصالح ابن فتاوى (ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٓٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (٘ٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٗ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٛٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط انظر:( ٙ)
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 ٗٚٚ 

. والذي يتجو: أنو َحيث أمكن مراجعة أىل ا٠تربة روجعوا، وإال (ٔ)َوأنكر. َوصححو ا١تتورل
 صدقت، َوعليو حيمل الكالَماف.

 .(ٕ)فا١تورل كالعنُت يف ٚتيع َما ذكر )إيالء( يف )و(السَّادَسة: َما أفاده بقولو 

بأف شهد أربع نسوة ببكارهتا،  بكرا( ل إن وجدتو٤تل َما ذكر فيهما إف دل توجد بكرا )
، (ٖ)فإهنا تصدؽ؛ لداَللة البكارة على صدقَها، لكن بيمُت، كما اقتضاه كالـ أصل الروضة

البكارة، لعدـ ا١تبالغة. قاؿ اإلسنوي /أ[ الحتماؿ عود َٗ٘ٔورجحو يف الشرح الصغَت، ]
 (ٚ). َورجح ابن الرفَعة: /(ٙ)َوغَته: عن نص األـ (٘). َونقلو األذرعي(ٗ)َوغَته: َوىو الراجح

. وكالـ (ٛ)أف ٤تل ٖتليفها إف طلبو الزوج؛ ألنو متمكن من الدعوى، فال معٌت لالحتياط لو
 .(ٜ)الشيخُت يرده

فإف نكلت حلف َواَل خيار ٢تا، فإف دل ٖتلفو فسخت بال ديُت. َويكوف نكولو كحلفها، ألف 
 .(ٓٔ)الظاىر أف بكارهتا ىي األصلية

: َما إذا نكل ا١تدعي، وكاف حلفو -كما قالو الزركشي-َو٤تل عدـ القضاء بالنكوؿ اجملرد 
و ٔتجرد النكوؿ، ال أنو يثبت لو حقا، أما لو كاف يسقط عنو حقا للمدعي عليو، فإنا نلزم

                                                           

 (ٕٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٔ)
 (ٜٙٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٕٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٕ)
 ا١ترجع السابق (ٖ)
 ( وفيو نقل الًتجيح عن الشرح الصغَت.ٓ٘ٔ/ٚا١تهمات )( ٗ)
 (ٖ٘ٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو ( ٘)
 (ٜٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 [أٜٖ]ب/ هناية:( ٚ)
 (٘ٚٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٛ)
 (ٕٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٜ)
 (ٓٚٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٜٖٚ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٓٔ)
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قضاء بالنكوؿ، بل مؤاخذة لو بإقراره بالعنة. َوعدـ ظهور مقتضى الوطء َوبالبينة الشاىدة 
 .(ٔ)ببقاء بكارهتا

َولو ادعى بعد ا١تدة امتناعها من التمكُت فيها، َوال بينة، أْو لكل بينة: صدؽ بيمينو. 
 .(ٕ)َويعتمد قو٢تم يف ذلكفيضرب بَعَد حلفو مدة أخرى، ويسكنهما حيث ثقات، 

وا١تورل يف أف وجود  (ٖ)والذي يظهر أف مسألة: أنت طَالق للسنة َوَما بعدَىا، كمسالة العنة
 البكارة مقتض لتصديق نايف الوطء.

/ب[ الوطء وقد ٗ٘ٔأي: وال إف طلب الزوج العنُت، أو ا١تورل، إذا طلق قبل ] )أو طلب(
 بادعائو الوطء. (رجعةحلف عليو. )

نو ال يصدؽ، بل ا١تصدؽ ىي بيمينها، يف إنكارىا الوطء، لدفع رجعتها. َوإف صدؽ األوؿ فإ
لدفع العنة، والثاين لدفع ا١تطالبة عنو. َواَل يلـز من تصديق الشخص للدفع عن نفسو، 

 .(ٗ)تصديقو إلثبات حق لو على غَته؛ إذ اليمُت حجة ضعيفة

 .(٘): بيمينو-بال تفريط-٢تا  (صلفٍ ) ىيف دعو ( ُصد قعنده عُت ) -بالفتح- (كمودَع)

َعَلى )بو ا١تودَع عنده ( ل يرجع٢تا بد٢تا، فيما لو ظهرت مستحقة ) (غرمو مستِحقٌ  )فإن
أعٍت -؛ ألف ديينو -َوىو خائن-إف حلف أهنا دل تتلف عند الوديع  -بالكسر-( موِدعو

                                                           

 (ٗٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٔ)
 ٓ(ٖٚٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٕ)
 ."العبد"  ب: يف:(  ٖ)
 (ٖٙٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٓٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر:  (ٗ)
 (ٕٚٔ/ ٘) التهذيب، (ٖٚٚ/ ٔٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
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حيلف ا١تودَع، بأف صدؽ أهنا إمنا أفادت الدفع عنو، فال يفيد رجوعو عليو، فإف دل  -الوديع
 .(ٔ)تلفت عنده، أو سكت أو قامت بذلك بينة رجع عليو

مدعي  )يصدق( ( أي: اثنُت، وادعى اآلخر ٚتيًعافي دار بيدىما( مثال )وكمدٍع مناصفة)
 .ا١تناصفة؛ ألف اليد تعضده

وىو النصف إن باع مدعي الكل ]نصيبو( ( أي: ال يؤخذ بالشفعة.)ل يشفع)لكن  ()و
 .(ٗ)إف أنكره الثالث (ٖ)( على ملكو ]النصف[)إل ببينة (ٕ)لثاين[ا

فاٞتامع بُت ا١تسائل الثالث: أف الشخص قد يصدؽ بيمينو للدفع، َواَل يصدؽ لثبوت قولو 
 /أ[ ومر آخر الصلح ما لو تعلق بذلك.٘٘ٔ؛ ١تا مر أف اليمُت حجة ضعيفة، ](٘)على غَته

 

                                                           

 (ٖٙٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج (ٗٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (ٖ)
  (ٗٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 (ٜٓٔ/ٖالناوي )انظر: اخالص ( ٘)
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 []فصل فيما يملكو الزوج من اإلستمتاع من زوجتو

( يف إفَساد العَبادة، ووجوب الغسل، َواٟتد، َوالكفارة، )قبل وطءك ((ٔ)ووطء ]دبر[) 
َوا١تَصاىرة، ووجوب َوالعدة، َويف استقرار ا١تسمى بو يف النكاح الصَّحيح، َويف ثبوت الرجعة، 

، َوثبوت النسب بو يف ذلك، ووطء أمتو، كما صححو (ٕ)مهر ا١تثل يف وطء الشبهة
؛ ألف ا١تاء قد يسبق إذل الرحم من غَت شعور (ٗ)، وجزما بو يف الطالؽ(ٖ)الشيخاف ىنا

 .(٘)بو

ء إذل : عدـ ثبوتو بو؛ لبعد سبق ا١تا(ٙ)لكن الذي صححاه يف اللَعاف َواالسترباء كاألكثرين
ىنا، فهو  (ٜ)، َوىو الذي اعتمده َصاحب اٟتاوي(ٛ). َوصححو السبكي َوغَته(ٚ)الرحم

وصاحب اإلْسعاد  (ٔٔ)، حيث مشى على األوؿ، وأقره الشارح(ٓٔ)ا١تعتمد، خالفا للمصنف

                                                           

 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"وترؾ" وما أثبتو من  أيف: ( ٔ)
 (٘ٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط،(ٜٖٖ/ ٔ) ا١تهذب، (ٕٖٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٕ)
 (ٕٗٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٖ)
 (ٛٛٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٗ)
. وذكر ا١تاوردي والروياين (ٕ٘ٗ/ ٘)، وقاؿ البغوي إنو األصح. التهذيب (ٙٛٔ/ ٘)رجحو الغزارل يف الوسيط  (٘)

إف قيل  :وجهافاختالؼ األصحاب يف ىذه ا١تسألة وذكرا أنو إف كاف يف عقد النكاح: ٟتق، وإف كاف يف شبهة: 
/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر، (ٕٕٖ/ ٜ) الكبَت ياٟتاو  ق. انظر:دل يلح :وإف قيل ال ٕتب العدة ٟتق،بوجوب العدة 

ٖٔ٘) 
 (ٜٖٗ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٙ)
 (ٔٗٗ/ ٛ) روضة الطالبُت، (ٚٗ٘/ ٜ) العزيز شرح الوجيز (ٚ)
 (ٙٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٛ)
 (ٖٚٗاٟتاوي )ص: ( ٜ)
 (ٓٔٔ/ٖإخالص الناوي )( ٓٔ)
 [/أٔٚٔ] شرح االرشاد للجوجري( ٔٔ)
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. أما النكاح الصحيح فإف النسب يثبت بو ٔتجرد إمكاف (ٔ)حيث قَاَؿ: إنو أوذل باالعتماد
 غَتىا.الوطء ويف 

 ( عشره أحكاـ:(ٕ)[في] )ل

، اَل تأتوا النساء يف أدبارىن". رواه الشافعي ٠ترب: "إف اهلل ال يستحي من اٟتق (ٖ)(حلٍ ) 
. َوروى األربعة: "ملعوف (ٙ)كابٍت ماجو َوحباف  (٘). وصححو ىو ]وغَته[(ٗ)رضي اهلل عنو

 .(ٚ)أدبارىن"من أتى النساء يف 

                                                           

 (ٕٚٓٔاالسعاد )( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٗٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٖٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٖ)
/ ٛ) ، والنسائي يف الكربىٕٛ٘ٛٔبرقم  (ٖٛٔ/ ٖٙ)وأخرجو أٛتد يف مسنده  (ٕٙٚ: ص) مسند الشافعي( ٗ)

 السبيل منار أحاديث ٗتريج يف الغليل إرواء، (ٜٗٙ/ ٚ) ا١تنَت البدر. واٟتديث صحيح. انظر: ٖٖٜٛبرقم (ٜٔٔ
(ٚ /ٙٚ) 
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
، صحيح ابن ٕٜٗٔبرقم  -أدبارىن يف النساء إتياف عن النهي باب- النكاح كتاب (ٜٔٙ/ ٔ)سنن ابن ماجو ( ٙ)

 ٕٓٓٗبرقم  (ٗٔ٘/ ٜ) حباف 
 ، والطرباين يفٕٙٗٙبرقم  (ٜٖٗ/ ٔٔ) عنو يف مسندههبذا اللفظ أخرجو أبو يعلى عن أيب ىريرة رضي اهلل ( ٚ)

/ ٖ) اٟتبَت التلخيص. انظر: مسلم بن خالد الز٧تي، وضعفو ابن حجر ألف فيو ٗ٘ٚٗبرقم  (ٛٛ/ ٘)األوسط 
 جامع يف باب-  النكاح كتاب (ٕٛٗ/ ٕ)أبو داود  «ملعوف من أتى امرأتو يف دبرىا»وما رواه األربعة بلفظ " (ٜٖٛ

 (ٜٔٙ/ ٔ) ، وابن ماجوٜٙٙٛبرقم  (ٕٓٓ/ ٛ) السنن، واللفظ لو، والنسائي يف الكربى ٕٕٙٔبرقم  -النكاح
ال ينظر اهلل إذل رجل جامع امرأتو »ولفظو:  ٖٕٜٔبرقم   -أدبارىن يف النساء إتياف عن النهي باب- النكاح كتاب

عن  ٘ٙٔٔبرقم  -أدبارىن يف النساء إتياف كراىية يف جاء ما باب- الرضاع أبواب (ٓٙٗ/ ٖ). والًتمذي «يف دبرىا
ىذا  . وقاؿ«ال ينظر اهلل إذل رجل أتى رجال أو امرأة يف الدبر: »قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ابن عباس رضي اهلل عنو 

، (ٓٔٔ/ ٕ) ماجو ابن زوائد يف الزجاجة مصباح". ثقات رجالو صحيح هإسناد . قاؿ البوصَتي:حديث حسن غريب
 (ٖ٘ٚ/ ٙ) داود أيب صحيحوصححو األلباين يف 
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/ب[ ال يعتد بو؛ َعَلى تقدير صحتو عنو ٘٘ٔ:](ٔ)َوَما نقل عن بعض اجملتهدين: من حلو
 مع ىذين اٟتديثُت.

َومن مث سقطت بو العفة يف القذؼ؛ ألنو يدؿ على غاية من الرذالة، َوسقوط ا١تروءة، فأشبو 
 .(ٕ)الزنا

 .(ٗ)«َويذوؽ عسيلتك حىت تذوقي عسيلتو»، و٠ترب: (ٖ)للزوج األوؿ احتياطا لو وصحليل(ٍ )

 .(٘)( ألنو فضيلة، َفاَل يناؿ هبذه الرذيلة)وإحصانٍ 

، كما ذكره يف بابو، َوما ذكرُه ىنا من زيادتو؛ استيفاء (ٙ)( فيو َوإف كاف ٤تصناَورجم موطوءٍ )
 للحصر.

 .(ٚ)يف النكاح، فال نغَته من السكوت إذل النطق لبقاء البكارة ()وإذن بكرٍ 

 .(ٛ)( فال يزوؿ حكمها السَّابق بالوطء فيووعّنةٍ )

 

                                                           

 يف النساء إتياف يف أصحابنا بعض ذىب: " اهلل رٛتو الشافعي قاؿ: "(ٖٚٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي يف قاؿ ا١تاوردي ( ٔ)
اعلم أف مذىب الشافعي و ي( فلست أرخص فيو بل أهنى عنو ".)قاؿ الشافع ، وٖترديو إذل وآخروف إحاللو إذل أدبارىن

 أف وطء النساء يف أدبارىن حراـ. التابعُت والفقهاء وما عليو الصحابة وٚتهور
 (٘ٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٗٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (٘ٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط انظر:( ٖ)
 (ٛٚتقدـ ٗترجيو ص: )( ٗ)
 ،(ٕ٘ٗ/ ٘) التهذيب، (٘ٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٘)
 ، (٘ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (٘ٚٔ/ ٛ) الوجيز شرح العزيز، (ٙٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطيف أظهر القولُت. انظر: ( ٚ)
 (ٕٗٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٖٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٛ)
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 اإلياَلء باٟتلف ؛ إذ ال حيصل مقصود الزوجة، َواَل (ٔ)فال حيصل بالوطء فيو الفيئة َوإيالٍء()
 .على االمتناع منو، َوإفادة ىذه من زيادتو

( أي: ٔتاء الرجل إذا خرج منو، ٓتالؼ خروجو بخارجعلى ا١توطوءة فيو ) وإعادة غسٍل()
 .(ٖ). َوجعل الزفاؼ ثالث لياؿ-كما مر َوىذه من زيادتو- (ٕ)من قبلها إف قضت وطرىا

، ٓتالفو (ٗ)والعاشر: َما يأيت مبسوطا يف الزنا: من إجياب اٟتد على من وطء أمتو احملرمة عليو
 .(ٙ): وطء أمة الفرع يف دبرىا-يأيت قريباكما -. ومثلو (٘)يف القبل

، َويف القبل: (ٚ)َوزيد على ذلك َمَسائل منها: ا١توطوء يف دبره وىو صائم: اَل كفارة عليو وفاقا
 .(ٛ)خالؼ

 .(ٓٔ)(ٜ)/أ[ الدـ ا٠تارج منو ليس ْتيض، ٓتالفو من القبلٙ٘ٔومنها: ]

ت؛ ألنو عيب، وألف ٤تلو إذا َومنها: باع أمة، مث ثبت أنو كاف قد وطئها يف دبرىا رد
 طاوعتو.

                                                           

 (ٜٛ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٕٗٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 (٘ٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب (ٕ٘ٓ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر :( ٕ)
 (٘ٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (٘ٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٗ)
 (٘ٛٔ/ ٖ) ا١تطالبأسٌت انظر: ( ٘)
 (ٔٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٙ)
 (ٕٕٛ/ ٕ) الغرر البهية انظر: ( ٚ)
٤تل ا٠تالؼ فيما إذا كانت ا١ترأة صائمة ومكنتو طائعة عا١تة، فإف كانت فاطرة ْتيض أو غَته أو دل يبطل صومها  (ٛ)

 (ٓٛٔ/ ٕ) مغٍت احملتاج. لكوهنا نائمة مثال فال كفارة عليها قطعا
 .بقولو: "الدـ ا٠تارج منو ليس ْتيض ٓتالفو من القبل" سقط من:  ( ٜ)
 (٘ٛٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌت، حاشية الرملي على (ٔٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٓٔ)
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ومنها: اطلع ا١تشًتي على عيب البكر بعد الوطء، إف كاف يف القبل: امتنع الرد. َوإف كاف يف 
. َوىو قياس َما مر (ٔ)الدبر: قاؿ ابن سراقة: لو الرد. َوالبلقيٍت: ال رد لو؛ قهرا بالعيب القدًن

 اٟتادث. (ٕ)يف َضابط العيب /

وىذا من -؛ ألنو ليس ٤تل استمتاعو. (ٖ) )حرام(أي: الدبر، من الزوجة أو األمة:  ونظره()
 ، فلو حذؼ ا١تصنف ذلك لكاف أوذل.(ٗ)، لكن مر أف كالمو ضعيف-زيادتو تبعا للدارمي

ونبو تغيَت األسلوب على أف ىذا ٦تا خيالف فيو القبل َوالدبر، مع كونو ليس من أحكاـ 
 الوطء.

. (٘)عن موطوءتو، وإف دل تأذف لو فيوعزٌل( : )-خالفا ١تا يومهو كالمو-وسيٍد ( َولزوجٍ )
كنا نعزؿ على »: وىو: أف ينزؿ بعد اٞتماع خارج الفرج، ٠ترب الصحيحُت عن جابر 

. وألف حقها يف الوطء خاصة (ٙ)«والقرآف ينزؿ، فبلغو ذلك فلم ينهنا عهد رسوؿ اهلل 
 .(ٚ)بدليل الفيئة والعنة

/ب[ َٙ٘ٔوقضية كالمو: أنو اَل يكره، لكن قاؿ الشيخاف: أنو عند التحرز من الولد ]
خالؼ األوذل، َوإف أذنت فيو ا١تعزوؿ عنها حرة كانت أو أمة. مث نقال الكراىة عن إطالؽ 

                                                           

 (ٜ٘/ٖتدريب ا١تبتدي وهتذيب ا١تنتهي )( ٔ)
 [بٜٖ]ب/ هناية:( ٕ)
 ب.من كالـ ا١تنت كما جاء يف: (  ٖ)
 (ٕٕٕتقدـ ص: )( ٗ)
 (ٕ٘ٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطىو ا١تذىب انظر: ( ٘)
كتاب   (٘ٙٓٔ/ ٕ) ، ومسلمٜٕٓ٘برقم   -العزؿ باب-كتاب النكاح   (ٖٖ/ ٚ) البخاريمتفق عليو عند ( ٙ)

 واللفظ لو ٓٗٗٔبرقم  -العزؿ حكم باب-النكاح 
  (ٙٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٚ)
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. َولو (ٕ). َوأيدت بأهنا ا١تنقولة عن العراقيُت واجملزـو هبا يف شرح مسلم(ٔ)ا١تهذب َصاحب
 .(ٖ)عّن لو ذكره قرب اإلنزاؿ ال للتحرز دل يكره

( بسائر كل صمتع( للزوج َومثلو السيد أيضا حيث ال َمانع من ٨تو كتابة َوغَتَىا ٦تا مر )و)
 .(ٗ)، َولو فيما بُت اإلليتُت-دبرىاما عدا حلقة -بدف زوجتو وأمتو حىت يدىا 

 أما االستمتاع ْتلقة دبرىا فحراـ بالوطء خاصة، كما مر. وكذا االستمتاع بيده َويكره.

إيذائها وىتك  (٘)ومثلو وطء حليلة ْتضرة أخرى، أي: مع علمها وكأنو ١تا فيو ]من[
 نظر منها لعورة . َوظاىر أنو ال فرؽ بُت رضاَىا بذلك وعدمو، َوأنو حيث ال(ٙ)ا١تروءة

 أحدمها.

. (ٚ)«أف من يفعل ذلك أشر الناس منزلة يـو القيامة»وذكر ما جرى بينهما؛ ٠ترب مسلم: 
ومن مث جـز يف شرحو ْترمة إظَهار ما جرى بينهَما من أمور االستمتاع، ووصف تفاصيل 

. وىو ظاىر، َوالكراىة ٤تمولة على (ٛ)ا ُىَو ٣ترد ذكر اٞتماع لغَت فائدةذلك، وأف ا١تكروه إمن
 الشق الثاين. 

                                                           

 (ٕ٘ٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٔ)
 (ٜ/ ٓٔ) مسلم على النووي شرح (ٕ)
 (ٙٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٓ٘/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
 (ٔٛٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٗ)
 وأثبت يف: ب.أ، سقط من: (  ٘)
 (ٕٗٗ/ ٘) التهذيب، (ٔٛٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٙ)
عبد الرٛتن بن عن  ٖٚٗٔبرقم  -ا١ترأة سر إفشاء ٖترًن باب-كتاب النكاح(ٓٙٓٔ/ ٕ)جاء يف صحيح مسلم ( ٚ)

 إف من أشر الناس عند اهلل منزلة»سعد، قاؿ: ٝتعت أبا سعيد ا٠تدري، يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
  «يـو القيامة، الرجل يفضي إذل امرأتو، وتفضي إليو، مث ينشر سرىا

 (ٛ/ ٓٔ) مسلم على النووي شرحانظر: ( ٛ)
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/أ[ الزوجة إيناسا وتلطفا إف دل خيف مفسدة، وإال فقد دينع. َوأف يبيت ٚ٘ٔوتسن مالعبة ]
عندىا وحيصنها، وأدىن الدرجات أف ال يًتكها ليلة من أربع، وأف اَل يطيل عهدىا باٞتماع 

 . (ٕ)؛ لألمر بو يف الصحيحُت(ٔ)، وأف جيامع عند قدومو من السفربال عذر

. (ٖ)َوأف يسمي اهلل عند اٞتماع، ويقوؿ: اللهم جنبنا الشيطاف َوجنب الشيطاف َما رزقتنا
 وظاىر كالمهم أنو يقوؿ ذلك َولو مع اليأس من الولد، لكن ظاىر خرب مسلم خالفو.

الولد َوغَته، فعند اليأس منو يسأؿ أف ما رزقاه جينب َويوجو األوؿ بأف َما رزقتنا: يعم 
 الشيطاف حىت يبارؾ فيو.

 (٘). َوقياس نظائره أف األكل بسم اهلل الرٛتن الرحيم(ٗ)َويف ا٠ترب االقتصار على بسم اهلل
َويفرؽ بينو َوبُت االقتَصار على بسم اهلل عند دخوؿ ا٠تالء: أف ا١تقاـ مث مقاـ استَعاذة من 

من الشيطاف بو فلم تناسبو الرٛتة، َوىنا مقاـ سؤاؿ حصوؿ بركة َوصالح فناسب  إيقاع شر
 سؤا٢تا.

                                                           

 (٘ٔٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٙٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٗٗ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٔ)
 فالكيس قدمت فإذا قادـ، إنك أما: »قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  أخرج الشيخاف من حديث جابر بن عبد اهلل ( ٕ)

 كتاب (ٜٛٓٔ/ ٕ)، ومسلم  ٕٙٗ٘برقم  -الولد طلب باب- النكاح كتاب( ٜٖ/ ٚ)عند البخاري  «الكيس
 ٘ٔٚرقم ب -البكر نكاح استحباب باب- الرضاع

: " لو أف أحدىم إذا أراد أف يأيت أىلو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل أخرجو مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ( ٖ)
قاؿ: باسم اهلل، اللهم جنبنا الشيطاف، وجنب الشيطاف ما رزقتنا، فإنو إف يقدر بينهما ولد يف ذلك، دل يضره شيطاف 

 ٖٗٗٔبرقم   -اٞتماع عند يقولو أف يستحب ما باب- النكاح كتاب (ٛ٘ٓٔ/ ٕ) مسلم صحيح"أبدا
 .لرحيمالرٛتن ازيادة:  يف: ب:(  ٗ)
 .بسقط من: أف األكل بسم اهلل الرٛتن الرحيم:قولو: َوقياس نظائره (  ٘)
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ٗٛٚ 

َويف اإلحياء يكره اٞتماع يف الليلة األوذل أو األخَتة من الشهر وليلة نصفو، ويقاؿ: إف 
/ب[ على أف مثل ذلك ال تثبت بو  ٚ٘ٔ. َوفيو نظر؛ ](ٔ)الشيطاف حيضر فيها َوأنو جيامع

 ف قضية ا٠ترب أف من قاؿ ما مر ال حيضره الشيطاف مطلقا.كراىة، على أ

َويكره أوؿ الليل لئال يناـ على غَت طَهارة، َويكره أف تصف لزوجَها أو غَته امرأة أخرى لغَت 
َحاجة؛ للنهي عنو. وال حيـر وطء ا١ترضع واٟتامل. وحيـر منع اٟتليل من استمتاع جائز  

 .(ٕ)ا مغلظاكهجر فراشو َولو يف زمن اٟتيض ٖترديً 

                                                           

 (ٓ٘/ ٕ) الدين علـو إحياء (ٔ)
 (ٙٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖ٘ٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
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 []فصل في وطء جارية الفرع

وإف سفل، سواء أكاف الفرع ذكرا أـ أنثى، أي: فيو أو بسببو، يثبت:  (فرعٍ وبوطء أمِة )
( ١تثلها بقيدَىا اآليت، َوإف طاوعتو أو كاف األْصل مهرٌ و) -مع علمو باٟتاؿ إٚتاًعا-حرمة 

 وافتضها. -إف كانت-، وكذا أرش بكارهتا (ٔ)رقيقا، أوكافرا مَؤمًَّنا

فيها، وكفارة َوىو ٟتق اهلل تعاذل، ال ٟتق الولد، كما يف  ( َكَسائر ا١تعاصي اليت ال حدوصعزيرٌ )
. وردَّ: بأنو اَل (ٖ). لكن اعًتضو اإلسنوي ّتزمهم بأنو يعزر بقذؼ ولده(ٕ)أصل الروضة

شاىد فيو، إذ دل يقولوا يعزر بقذؼ ولده ٟتقو، وبأنو ال يلـز من عدـ ثبوت التعزير للولد يف 
 .(ٗ)ألف لألب شبهة يف َماؿ ولده، ٓتالؼ عرضو وطء جاريتو عدـ ثبوتو لو يف قذفو؛

أنت ومالك »/أ[ ٛ٘ٔ: ]َوأفهم كالمو أنو ال حد عليو؛ لشبهة ا١تلك، َو١تا صح من قولو 
الذي ىو من جنس َما فعلو، فأشبهو سرقة مالو. وأنو ال فرؽ  . ولشبهة اإلعفاؼ(٘)«ألبيك

بُت ا١توسر َوغَته وىو كذلك، وال بُت مستولدة الفرع وغَتىا، وىو ما اقتضاه كالـ الشيخُت 
عن األصحاب: أنو حيد قطعا؛ ألنو ال  (ٚ)، َونقلو(ٙ)يف مواضع، وجرى عليو اإلسنوي َوغَته

ومن مث ساقو يف الشرح -ذرعي: طريقة غَت مشهورة. . قاؿ األ(ٛ)يتصور أف ديلكها ْتاؿ

                                                           

 (ٕٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٕٖ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
 (ٕٚٓ/ ٚ) روضة الطالبُت( ٕ)
 (ٛ٘ٔ/ٚلالسنوي )ا١تهمات ( ٖ)
 (ٚٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (٘ٚٔ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر انظر:( ٗ)
 التجارات كتاب (ٛٙٚ/ ٕ) اٟتديث لو طرؽ كثَتة من أصحها ما رواه ابن ماجو من طريق جابر بن عبداهلل ( ٘)
 ومنبع الزوائد ٣تمع، (ٖٖٚ/ ٖ) الراية نصب :يف صحة اٟتديث ، انظرٜٕٕٔبرقم  -ولده ماؿ من للرجل ما باب-

/ ٚ) ا١تنَت البدر". إسناده ثقات صحيح جليل، وكذا قاؿ ا١تنذري: وىذا إسناد، قاؿ ابن ا١تلقن: "(٘٘ٔ/ ٗ) الفوائد
ٙٙ٘). ٔٚٙ) 

 (ٕٕ/ ٙٔ) هناية ا١تطلب، (٘ٗٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر:  (ٙ)
 زيادة: "ونقلهما عن الروياين". ب:يف: ( ٚ)
 (ٕٔٔ/ ٚ) روضة الطالبُتمن كتاب التجربة:  انظر النقل عن الروياين( ٛ)
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، َوقيد عدـ وجوب اٟتد بالوطء يف القبل وإال حد،  -(ٔ)الصغَت مساؽ األوجو الضعيفة
 .(ٕ)كوطء السيد أمتو احملرمة عليو يف دبرىا، بل أْوذَل 

 . وإف كانت(ٖ)مث إف كانت غَت موطوءة لالبن حرمت عليو أبًدا؛ ألهنا صارت موطوءة األب
 .(ٗ)موطوءة لو حرمت عليهما

لكونو حرمها َعَلى االبن  (٘)َواَل تنتقل عن ملكو إال إف أحبلها األب. وال يلـز األب قيمتها /
 .(ٙ)وإف كاف ٨تو ذمي

َوإمنا لزمو ا١تهر يف وطء زوجة األب أو االبن بشبهة: لبقاء ا١تالية اليت ىي ا١تقصود األعظم 
، ٓتالؼ الفائت يف الزوجة فإنو ا١تلك َواٟتل  ىنا، َوالفائت إمنا ىو ٣ترد اٟتل وىو غَت متقـو

. َوَعَلى َما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيو ٛ٘ٔٚتيًعا، وألف اٟتل فيها ىو ا١تقصود ] /ب[ فيقـو
 .(ٚ)فوطئها أبومها: لزمو مهراف، مهره ١تالكها ومهر لزوجَها

( أي: بحرية)بالوطء  -(ٜ)راأو كاف (ٛ)ولو معسرا-للولد إف أحبلها اٟتر األصل،  (ونسبٌ )
، (ٔ)( ٢تا، فتصَت أـ َولد لو عند العلوؽمع إيالدمع حرية لو، َفاَل والء عليو للشبهة، وكذا )

 وإف كاف كافرا وىي واالبن مسلمُت، َوذلك للشبهة أيضا، ولتبُت أهنا ملكو عنده كما يأيت.

                                                           

 (ٜ٘ٔ/ٚانظر النقل عنو: ا١تهمات )( ٔ)
 (ٚٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عن االذرعي: ( ٕ)
 (ٕٛٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘ٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر:  (ٖ)
 ،(ٛٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٖٔ/ ٘) التهذيب انظر:( ٗ)
 [أٓٗ]ب/ هناية:( ٘)
 (ٚٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٚٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٙ)
 (ٜٕٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٚٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
 (ٖٚٗ/ ٕٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:  ( ٛ)
 (ٚٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٜ)
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اإلياَلد ىنا إمنا ثبت ٟترمة األبوة َوإمنا اختلف اٟتكم يف إيالد ا١تشًتكة باليسار َوعدمو، ألف 
. مث فإنو إمنا يثبت يف حصة الشريك: (ٕ)وشبهة ا١تلك، وىذا ا١تعٌت ال خيتلف بذلك ٓتالفو

لدفع الضرر عنو، ويف تنفيذه عند اإلعسار ضرر؛ لتعلق اٟتق بذمة خراب، والضرر اَل يزاؿ 
 .(ٖ)بالضرر

أي: وَمَلك األْصُل أمَة  -نسخة بلفظ ا١تاضيَويف -أي: ِمْلك األصل ٢تا ( )مَلَكها( مع و)
 .(ٗ)ولده؛ ليسقط ماؤه يف ملكو صيانة ٟترمتو

: إنو ديلكها مع العلوؽ، وىو َما يقتضيو كالـ النووي يف تنقيحو، (٘)َوقضية كالمو كأصلو
، َوبعض شراح اٟتاوي وغَتىم؛ ألنو علة نقل ا١تلك، (ٚ)والبسيط (ٙ)وجرى عليو يف الوسيط

 .(ٛ)/أ[ وتتأخر عنها رتبةٜ٘ٔقًتف ٔتعلو٢تا زمًنا ]والعلة ت

تبعا لقطع البغوي بو: أنو  (ٓٔ)، كبعض شراح ا١تنهاج(ٜ)لكن الذي جـز بو ا١تصنف يف روضو
 .(ٔٔ)ديلكها قبيل العلوؽ

 

                                                                                                                                                                      

 (ٕٛٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 (ٜٛٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 (ٚٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٗٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٖ)
 (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٖٛٗ/ ٕٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
 (ٖٚٗاٟتاوي ص: )( ٘)
 (ٛٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط (ٙ)
 (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو ( ٚ)
 (ٕٚٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٔٓ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٛ)
 (ٖٕٓ/ٕروض الطالب )( ٜ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج انظر :( ٓٔ)
 (ٜٕٖ/ ٘) التهذيب (ٔٔ)
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: فيو نظر. فإهنما َوجهاف متغايراف كما يف أصل الروضة، (ٔ)َوقوؿ اإلْسَعاد مع العلوؽ أو قبلو
 .(ٕ)وجهُت آخرينمع زيادة 

٢تا سواء أنزؿ بعد اإليالج أـ معو أـ قبلو؛ لصَتورهتا أـ ولد، كما يف  بالقيمة() َوإمنا ديلكها
. َوالقوؿ يف قدرىا (ٖ)ا١تشًتكة بُت الواطئ َوغَته، فإنو يلزمو نصف قيمتها مع نصف مهرىا

 .(ٗ)قوؿ األب؛ ألنو الغاـر

فيها، واَل يعلم مىت علقت بالولد قاؿ القفاؿ: ولو تكرر وطؤه ٢تا مدة، واختلفت قيمتها 
اعتربت قيمتها يف آخر زمن ديكن علوقَها بو فيو، َوذلك ستة أشهر قبل والدهتا؛ ألف العلوؽ 

مشكوؾ فيو. قاؿ: َواَل يؤخد يف ذلك بقوؿ القوابل، ٓتالؼ  (٘)من ذلك يقُت ]َوَما قبلو[
 .(ٙ)نفقة اٟتامل ا١تبتوتة؛ ألهنا كانت َواجبة انتهى

َو٤تلو إف دل يستوؿ عليها قبل العلوؽ، َوإال لزمو أقصى قيمتها من حُت االستيالد إذل 
 .(ٚ)العلوؽ، كما دؿ عليو كالمهم يف الغصب

/ب[ َٜ٘ٔومىت أنزؿ قبل استكماؿ إيالج اٟتشفة يف الفرج أو معو: دل جيب مهر؛ لتقدـ ]
 .(ٛ)َواقًتانو بو يف الثانيةاإلنزاؿ ا١تقتضي للملك على موجبو يف األوذل، 

                                                           

 (ٖٖٓٔانظر: االسعاد )( ٔ)
 والوجهاف اآلخراف: عند الوالدة، وعند أداء القيمة بعد الوالدة. (ٜٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٕ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج ، (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٗٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٖٓ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٗ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلمب، "وما فيو"وما أثبتو من:  أ:يف: (  ٘)
 (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٙ)
 (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٚ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجر: انظ (ٛ)
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أما الولد َفاَل ٕتب قيمتو كما أفهمو كالـ ا١تصنف؛ ألنو التـز قيمة أمو وىو جزء منها، َوألنو 
 .(ٔ)انعقد يف ملكو

وإمنا تصَت أـ َولد لألْصل. َويقدر ملكلها لو كما ذكر، َوتسقط عنو قيمة الولد بقيدين 
دل يكن كذلك، بأف   حرا ولم صلد لبنو، وإل(ألصل )( اإن كان: )زادمها، َوَما بعدمها بقولو

، (ٖ)مستولدة لالبن (ٕ)، أو حرا لكن ]كانت[-َولو مكاتًبا أو مبعضا-كاف األْصل رقيقا 
ىي الواجبة على األصل يف الصورتُت؛ النتفاء مسقطها من تقدير ملك األـ،  (فقيمة الولد)

. (ٗ)انتقاؿ ملكها إليو؛ لرقو، أو استيالدىاال قيمة األـ؛ لتعذر مصَتىا مستولدة لو، لتعذر 
قياًسا على ولد  (٘)َوَما جـز بو من حرية ولد الرقيق: ىو َما يف أصل الروضة عن القفاؿ

، َواعًتض . ورجحو البلقيٍت(ٚ)، لكن قاؿ القاضي: ا١تذىب أنو رقيق(ٙ)ا١تغرور، وأقراه
القياس: بأف ا١تغرور ظن أهنا أمة فانعقد الولد حرا، ٓتالؼ العبد الذي َوطء جارية ولده، 

[ أ/ٓٙٔ]فإنو ال ظن يقتضي حرية الولد حىت ينزؿ منزلة ا١تغرور، َواَل نظر إذل شبهة ا١تلك؛ 
 .(ٛ)ألف حق العبد اَل دُيلَّك انتهى

 وقولو: أمتو، صوابو: زوجتو اٟترة.

أهنم كما نظروا إليها يف انتفاء اٟتد كذلك ينظر إليها يف ثبوت اٟترية؛ رعاية الحًتاـ وجياب: ب
 حق األبوة َما أمكن.

                                                           

 (ٜٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٔٓ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلمب، كاتب". وما أثبتو من: أ:  يف: (  ٕ)
 (٘ٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٖٔ/ ٘) التهذيبانظر:  (ٖ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٕٗ٘)فتاوى القفاؿ ص: ( ٘)
 (ٕٓٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج،  (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبذكره يف تعليقو انظر النقل عنو: ( ٚ)
 (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٛ)
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، وفيو تأييد لكالـ القفاؿ، َوعليو فقيمتو يف ذمة (ٔ)وصحح القاضي أف ولد ا١تبعض حر كلو
 .(ٖ()ٕ)أبيو يتبع هبا بعد عتقو؛ ألنو اَل ديلك

فيو من اٟترية يف اٟتاؿ، َوما بقي بعد عتقو، َوا١تكاتب يطالب نعم ا١تبعض يطالب بقدر َما 
 .(ٗ)بالكل يف اٟتاؿ؛ ألنو ديلك ،كما مر نظَته يف ا١تكاتبة

، َوجـز بو يف (٘)، كما اقتضاه كالـ الشيخُت-َوإف طاوعتو-َويتعلق مهر ا١توطوءة برقبة الرقيق 
 .(ٙ)األنوار

 (ٛ)، ورجحو البغوي(ٚ)َولده، أحدمها: النفوذوحكيا وجهُت يف نفوذ استيالد مكاتبة 
 ، َوفرؽ بينو وبُت(ٜ)وا٠توارزمي، َوجـز بو القفاؿ، لكن قوى األذرعي تصحيح ا٢تروي مقابلو

، َواَل إبطاؿ الكتابة، بل (ٓٔ)نفوذ استيالد االبن ١تكاتبة نفسو: بأنو اَل يستدعي نقل ا١تلك
 .(ٔٔ)جيتمعاف ٓتالفو ىنا

                                                           

وجاء يف األسٌت نقل  -واهلل أعلم-تقدـ أف القاضي ذكر أف ا١تذىب رقو، فلعل تصحيحو ٟتريتو خالؼ ا١تذىب ( ٔ)
 (ٛٛٔ/ ٖ) ا١تطالب أسٌتانظر:  تصحيحو وأيضا نقل ا١تذىب عنو.

 زيادة: "الغارة". ب: يف: (ٕ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج انظر: (ٖ)
 زيادة: "الغارة". ب:يف: (  ٗ)
 (ٕٛٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙٛٔ/ ٛ) زيز شرح الوجيزالعانظر:  (٘)
 (ٕ٘ٗ/ٕاألنوار )( ٙ)
 ا١ترجع السابق ( ٚ)
 (ٕٖٖ/ ٘) التهذيبقاؿ إنو ظاىر ا١تذىب. انظر: ( ٛ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٜ)
 (ٕٓٔ/ٕانظر: الديباج يف توضيح ا١تنهاج )( ٓٔ)
 (ٕٕٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر النقل عنو: ( ٔٔ)
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. (ٔ)مة ولده ا١تزوجة، كإيالد السيد ٢تا، وحيـر على الزوج مدة اٟتمل فقطوينفذ أيًضا إيالد أ
َوتكوف  (ٖ)، /-كما ْتثو الزركشي-/ب[ ٓٙٔ]بشرط العتق  (ٕ)ومثلها اليت ]اشًتاىا[

القيمة لالبن، ونازعو الشارح بأهنا ال تقبل التنقل فهي كمستولدة االبن، َوبأنو إمنا جاز لو 
 .(ٗ)استيالدَىا: ألنو ديكنو معو الوفاء بالشرط، وال كذلك مع استياَلد األب

نة اليت ، َواليت اشًتاىا الفرع ودل يقبضها، َوا١ترىو (٘)وا١توصى هبا، َوا١تعلق عتقها بصفة، وا١تدبرة
، َواٞتانية؛ حيث تعلق برقبتها َماؿ، لكن ٤تلو فيهما (ٚ)، وا١تفوضة-(ٙ)َولو معسرا-دل تقبض 

 إف كاف موسرا.

؛ بناء على نفوذ إيالد (ٛ)وينفذ إيالد أمة ابنو السفيو والصغَت، وكذا ا١تفلس َولو معسرا
 ا١تفلس َوفيو خالؼ.

 وخرج بقولو: أمة فرع: موقوفتو وا١توقوفة عليو.

أي: الفرع  حصتو(( أي: ويف َوطء أمة مشًتكة بُت فرع الواطئ َوأجنيب )َوبمشتركة فرع)
األصل  إن كان(اإليالد منها إذل حصة الشريك )( وسرى)يثبت فيها َما مر من إياَلد 

( يكن موسرا َوإل) وينعقد ولده حرا كلو، وعليو ا١تهر َوالقيمة للفرع َوشريكو موسرا()الواطئ 

                                                           

 (ٖٖٔ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،استربأىا" وما أثبتو من:  أ:يف: (  ٕ)
 [بٓٗ]ب/ هناية:( ٖ)
 [ٔٚٔشرح االرشاد للجوجري ] لوح/( ٗ)
 (ٕٚٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
 (ٜٜٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٙ)
 ."وا١تقبوضة"  ب:يف: (  ٚ)
 (ٖٚ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٛ)
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. وينفذ (ٔ)( وىو: نصيب الشريك تبعا ألمو؛ إذ اَل سرياف مع اإلْعَسارَولدهرق بعض )
 .(ٕ)استيالده يف نصيب االبن من ا١تبعضة مطلقا

بعض الغامنُت أمًة من ا١تغنم، فإف الولد حر نسيب، َوإف َكاَف [ أ/ٔٙٔ]وفارؽ َما ىنا وطء 
، َوىنا البعض ملك ابنو فليس (ٖ)معسرًا، كما يأيت بأف الشبهة فيو أقوى؛ ألف بعضَها ملكو

فيو قوة ذاؾ، ]وردوه أف الشريك ا١تعسر ال ينفذ إيالده إال يف حصتو فاألوذل أف يفرؽ بأف 
 .(ٗ)ملك الغَت مث ضعيف كما يعلم ٦تا مر يف مبحث الغنيمة من باب الزكاة[

بكوف . نعم مىت حكم -وىو كذلك-َوأفهم َكالمو: أف االبن يف وطء جارية األب كاألجنيب 
 .(٘)الولد رقيقا نسيًبا: عتق على اٞتد، َوال قيمة على األب؛ النعقاده رقيقا

 (ٙ)َوحيـر على األب من النسب اٟتر نكاح أمة ابنو كما مر، فإف تزوجها األب الرقيق ]فعتق[
 -لقوتو–يف الدواـ  (ٚ)أو تزوج حر رقيقة فملكها ابن الزوج: دل ينفسخ نكاحو؛ ألنو يغتفر

 .(ٛ)يغتفر يف االبتداءَما اَل 

فإف استولدىا َولو بعد عتقو أْو ملك ابنو دل ينعقد استيالدَىا؛ ألف النكاح َحاصل ٤تقق، 
 .(ٜ)فيكوف واطئا بالنكاح ال بشبهة ملك ٓتالؼ َما إذا دل يكن نكاح

                                                           

 (ٜٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٛٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٕٓٓ/ ٗ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٔٚ/ ٓٔ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٜٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٖ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٙ)
 يف إسقاطها استقامة ا١تعٌت.:ب: ولعل زيادة: "يف الولد" وسقطت من أ:يف: (  ٚ)
 ، (ٜٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٖٖ/ ٘) التهذيب انظر:( ٛ)
 (ٖٔٔ/ ٖٔ) لتنبيوا شرح يف النبيو كفاية،  (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٜ)
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وفارؽ َما لو نكح أمًة فملكها مكاتبو، حيث ينفسخ نكاحو؛ بأف تعل ق السيد ٔتلك مكاتبو 
منزلًة ملكو. َوإمنا دل ينزلوه منزلتو فيما   (ٔ)من تعلق األب ٔتلك ابنو فن زؿ ِملك مكاتبو[ ]أشد

لو ملك مكاتب أب سيده حىت اَل يعتق عليو؛ ألف ا١تلك قد جيتمع مع القرابة، َوا١تلك 
 .(ٕ)َوالنكاح اَل جيتمعاف

                                                           

 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:   (ٔ)
 (ٖٛ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
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 []فصل في اإلعفاف

األصل اآليت؛  ذكرا كاف أو أنثى: إعفاؼ (األقرب) الفرع[ ب/ٔٙٔ] (على) ( جيبوَ )
]وقضيتو: أف العربة يف -ألنو من وجوه َحاَجاتو ا١تهمة، فوجب َعَلى ابنو القادر عليو، كالنفقة 

القدرة ىنا ٔتا يأيت يف النفقة وكالـ التنبيو وغَته ظاىر يف ذلك. وإمكاف الفرؽ: بأف ىذا ليس 
، ولئال يعرضو للزنا (ٔ)-ضروريا؛ إلمكاف الصرب عنو ٓتالفها: ال يؤثر، ىذا كما ىو ظاىر[

وذلك اَل يليق ْترمة األبوة وليس من ا١تَصاحبة با١تعروؼ ا١تأمور هبا، َواَل فرؽ بُت عجزه عن 
 .(ٕ)مؤنة اإلعفاؼ مع عجزه عن النفقة، أو قدرتو عليها

فيو  فإف َكاَف الفرع ٖتت واَلية األْصل: فقياس نظَته يف النفقة أف يستبد ٔتا جيب إعفافو
 ْتكم واليتو.

َواإلعفاؼ: أف يزوجو حرة تليق بو، َولو كتابية، بأف يباشر ذلك بإذنو، أو يأذف لو فيو، 
ويعطيو ا١تهر فيهما، أو ديّلكو أمة ٖتل لو، أو يسلم إليو مهر حرة أو ٙتن أمة؛ ألف غرض 

النكاح أو . َواَل يلزمو أف يسلم ا١تهر والثمن إال بعد عقد (ٖ)اإلعفاؼ حيصل لكل منَها
 .(٘)(ٗ)التسري

و٤تل التخيَت ا١تذكور حيث كاف الولد رشيدا، َوإال لـز وليو أف ال يبذؿ إال أقل َما تندفع بو 
 .(ٙ)اٟتاجة، إال أف يلزمو حاكم بغَته

                                                           

 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٜٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٓٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطعلى ا١تشهور انظر: ( ٕ)
 (ٕٚٔ/ ٚ) الطالبُتروضة ، (ٜٔٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 "أو الشراء". بيف: (  ٗ)
 (ٖٗ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٜٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٘)
 (ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)



 فصل في اإلعفاف                                                                                                                 النكاح كتاب 

 

ٜٗٛ 

، وال َعَلى (ٔ)َوأفهم كالمو: أنو ال إعفاؼ َعَلى غَت الفرع من األقارب، َواَل َعَلى بيت ا١تاؿ
 .(ٕ)ا١تسلمُت

وأنو حيث كاف ىناؾ فرع موسر ذكرا أو أنثى: تعُت عليو، فإف تعدد تفاوت القرب، 
، فيقدـ ابن البنت وبنتها على ابن -وإف كاف غَت َوارث-على األقرب [ أ/ٕٙٔ]فالوجوب 

 االبن وبنتو.

( ثم)منهم، كبنت االبن مع بنت البنت  (وارث) استووا يف القرب، فالوجوب على ( إفثم)
 ، كما يأيت يف النفقات.(ٖ)( عليهموزع)إف استووا يف القرب َواإلرث، كالبنتُت َوالبنات 

مع بَػَياف أف الذي رجحو الزركشي َونقل تصححيو عن ٚتاعة: أف التوزيع عليهم بالسوية؛ 
 .(٘). َوالذي رجحو َصاحب األنوار: أنو ْتسب اإلرث(ٗ)الستوائهم يف القرب

من جهة األب أو األـ، دوف غَته من األقارب، كالولد؛ ألف  (إعفاف أصلوالواجب ىو: )
 .(ٙ)حرمتو دوف حرمة األب

 .(ٚ)ذََكٍر دوف األـ. قَاَؿ اإلماـ: بل اَل يتصور إذ ال مؤنة عليها يف النكاح

 

                                                           

 (ٕٛٓ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٔٙٔ/ ٖ) ا١تهذبانظر: ( ٔ)
 (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٖٜٗ/ ٔٔ) للروياين ا١تذىب ْتر، (ٜٖٚ/ ٙ) التهذيبانظر: ( ٖ)
 (ٜٛٔ/ ٘) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٗ)
 (ٜٙ/ٖاألنوار )( ٘)
 (ٜٓٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٙ)
 (ٕٗٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب (ٚ)
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؛ ألف نكاحو بغَت إذف سيده ال يصح، وبإذنو -(ٕ)ولو كافرا معصوما دوف غَته- (ٔ)(حرٍ )
 .(ٖ)والنفقة بكسبو َوَماؿ ٕتارتو إف كاف لو ذلك، َوبذمتو إف دل يكنيقتضي تعلق ا١تهر 

دوف القادر على إعفاؼ نفسو، ولو بسرية، ومن كسبو؛ ألنو بذلك مستغن عن  (عاجز) 
 .(ٙ)لزمتو نفقتو وإف قدر َعَلى الكسب؛ ألف البينة اَل تقـو بدوهنا (٘). َوإمنا /(ٗ)ولده

فلو نكح يف يساره ٔتهر يف ذمتو، مث أعسر قبل دخولو، وامتنعت الزوجة حىت تقبضو. أو 
: أنو -كما ْتثو البلقيٍت-نكح يف إعَسار، ودل يطالب ولده بو، مث طالبو: فاألوجو [ أ/ٕٙٔ]

، لكن إذا َكاَف قدر مهر مثل من يليق بو، اَل سيما إذا أراد الفسخ، (ٚ)يلـز الولد القياـ بو
 .(ٛ)رؼ للموجودة أوذل من السعي يف أخرىوالص

 .(ٜ)َويشًتط لوجوب اإلعفاؼ: اٟتاجة إذل النكاح، َوإف دل خيف العنت

 .(ٓٔ)فيحـر طلب من دل تصدؽ شهوتو، بأف دل يضر بو التعزب، ودل يشق عليو الصرب

نعم إف احتاج للنكاح، ال للتمتع، بل لنحو مرض، قاؿ ابن الرفعة: وجب إعفافو. قاؿ: 
 .(ٔٔ)بكي وغَته: َوىو صحيح، إذا تْعينت اٟتاجة إليو، لكن ال يسمى إعفافاالس

                                                           

 (ٔٛٔ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْترانظر: ( ٔ)
 (ٖٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٓٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (ٗٚٔ/ ٗ) الغرر البهية (، ٕٓٔ/ٕانظر:الديباج يف توضيح ا١تنهاج )( ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٔٛٔ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر انظر :( ٗ)
 [أٔٗ]ب/ هناية:( ٘)
 (ٜٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
 (ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٚ)
 (ٖ٘٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٛ)
 ."الفتنة"  ب:يف: (  ٜ)
 (ٕٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٓٔ)
 (ٖ٘٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٓٚ/ ٚ) النجم الوىاج انظر النقل عنهما:( ٔٔ)
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 .(ٔ)بال ديُت؛ ألف ٖتليفو يف ىذا ا١تقاـ ال يليق ْترمتو ()ادعى شدة حاجة َوُيصدَّؽ إذا

قاؿ األذرعي: وتبعو الزركشي: فلو كذبو ظاىر حالو، كذي فاجل شديد واسًتخاء: ففيو نظر، 
 .(ٕ)إجابتو، أو يقاؿ حيلف ىنا ١تخالفتو حالة دعواه انتهىويشبو أف اَل ٕتب 

. َولو وجو وإف كاف (ٖ)َوظاىر كالمهم: أنو اَل فرؽ فتجب إَجابتو وتسمع مطلقا
 أيضا وجو. (ٗ)]للتحليف[

( ألف شرط نكاحها: ل بأمة نكاحا) َوإمنا حيصل اإلعفاؼ بأحد األمور اليت بيَّناىا فيما مر
كما ْتثو -. فإف دل يقدر إال على مهر أمة فاألوجو: (٘)ٔتاؿ ولده اإلعسار، َوىو مستغن

 .(ٚ)أنو يزوجها لو -(ٙ)البلقيٍت[ أ/ٖٙٔ]

؛ وألهنا ال -كما ال يطعمو طعاما فاسدا-َوعجوز، َومعيبة )شوىاء( ( بسرية أو زوجة ول)
 .(ٛ)تعفو

َو٨توَىا، وإف دل نثبت ا٠تيار قاؿ األذرعي: َوعمياء، وعرجاء، وذات قروح سيَّالة، واستحاضة 
 .(ٜ)فْيهَما؛ ألنو ليس من ا١تصاحبة با١تعروؼ

                                                           

 (ٕٓٔ/ٕانظر: الديباج يف توضيح ا١تنهاج )( ٔ)
 (ٖٙ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج ،(ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنهما: ( ٕ)
 "ال فرؽ يف إجابتو وتسمع دعواه مطلقا". بيف: (  ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٕ٘ٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٔٙٔ/ ٖ) ا١تهذبانظر: ( ٘)
 (ٜٖٓٔنقلو عنو صاحب االسعاد ص: ( ٙ)
 (ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٚٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر:  (ٚ)
 (ٕٙٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط انظر :( ٛ)
 (ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٜ)
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كرصقاء أي اَل تندفع هبا َحاجتو )( ل صغنياألصل من )( وإن ملك)َوجيب اإلعفاؼ 
 .(ٔ)( وصغَتة ال توطأَوعجوز

؛ -كما ىو ظاىر-وذكر ىنا العجوز، ويف ما مر الشوىاء، مع أف احمللُت على حد سواء 
 .(ٖ). وإذا عفو ]حينئذ[ اَل تلزمو إال نفقة واحدة(ٕ) أف ا١تراد فيهما من ال يقع هبالتبيُت

. لكن قاؿ ابن الرفعة: ىنا يظهر (ٗ)َوقضية كالمهم يف النفقات: أف األْصل يوزعَها عليهما
 .(ٙ()٘)أهنا تتعُت للجديدة؛ لئال تفسخ بنقص ما خيصها عن ا١تد

َولو دل تعفو َواحدة لشدة ُغلمتو دل جيب أكثر منها، كما يقتضيو كالمهم. َوإف قدر عليو 
 الفرع.

وا٠تيار فيما حيصل بو اإلعفاؼ إذل الفرع، فلو أراده بإعطاء سريَّة، أو ٙتنها، أو تزويج حرة، 
رؼ، أو إعطاء مهرىا: دل يكن لألْصل اشًتاط غَته، وليس لو تعُت رفيعة مهر ّتماؿ، أو ش

وىو حيصل ّتميع ما ذكر وبغَت [ ب/ٖٙٔ]أو يسار؛ ألف ا١تطلوب دفع اٟتاجة، 
 (ٛ).(ٚ)الرفيعة

                                                           

 (ٜٓٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٚٙ/ ٚ) النجم الوىاج انظر:( ٔ)
 /ب[ "من ال نفع فيها".ٔٗيف ب ]( ٕ)
 (ٖٗ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٗٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٖ)
 (ٙٛ/ ٜ) روضة الطالبُت، (ٔٚ/ ٓٔ) العزيز شرح الوجيز النفقة إذل األب وىو يوزعها عليهما. انظر:يدفع االبن ( ٗ)
 بأف مقدر إنو ويقاؿ الصاع ربع، وىو: رطالف العراؽ أىل وعند اٟتجاز، أىل عند وثلث رطل وىو مكياؿ،ا١تد : ( ٘)

 ألفاظ على ا١تطلع، (ٕٛٗ/ ٔ) للخطايب اٟتديث غريبا. انظر: مد ٝتي ولذلك طعاما كفيو فيمأل يديو الرجل ديد
 للمقاييس العصرية اإليضاحاتغراما تقريبا كما ذكره ٤تمد صبحي حالؽ يف كتاب  ٗٗ٘. ويساوي (ٚٗ: ص) ا١تقنع

 (ٙٔٔص: ) الشرعية والنقود واألوزاف وا١تكاييل
 (ٖٗ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٙ)
 ، (ٕٙٔ/ ٚ) وضة الطالبُتر ، (ٕٖٗ/ ٘) التهذيب انظر:( ٚ)
زيادة: "وظاىر أف الكالـ يف فرع رشيدة ويف غَته حيتمل أف ا٠تيار لألب نيابة عن الفرع كما يتوذل يف ٨تو  ب: :يف( ٛ)

البيع وكما يتوذل أخذ النفقة بالوالية لو على الفرع الغَت الرشيد وحيتمل أف اٟتاكم ينوب عن الفرع  يف فعل واألصح 
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إن )أي: األصل وذلك:  بتعينو()يستثٌت من ذلك صورة واحدة يكوف األمر منها منوطا ( و)
، فإف اتفقا َعَلى قدر معُت، أو قدره القاضي عند (ٔ)من مهر أو ٙتِن ]أمة[ (ُقد ر عوض

]فحينئذ[ لألْصل تعيُت من شاء؛ ألنو أعرؼ بغرضو يف قضاء  -كما يف ا١تطلب:-تنازعهما 
 .(ٕ)شهوتو، َواَل ضرر فيو على الولد

من الزوجة أو منو  (وفسخ)١تن حصل هبا اإلعفاؼ من زوجة أو سرية  (وبموت)
َوإف احتاج يف التجديد إذل زيادة على الثمن ا١تسًتد، كما اقتضاه -أو إقالة،  (ٖ)ْ]بعيب[
لو الفرع  ()جدد، وانفَساخ بردة، أو رضاع، أو إرضاع، كإرضاعَها زوجتو الصَّغَتة: -إطالقهم

 .(ٗ)غَتىا، وإف تكرر ذلك

أْوذَل من الطالؽ باَل ل ىو . ويف األوؿ وقفة ب(٘)وظاىر َكاَلمهم: أنو اَلفرؽ بُت ردتو وردهتا
 عذر.

 .(ٙ)مث رأيت الزركشي َوغَته قالوا: الوجو تقيده بردهتا، أما ردتو فكطالقو باَل عذر، بل أْوذَل 

( فيهما كشقاؽ، )بعذر( لزوجتو ٓتلع أْو غَته، َوإعتاؽ ألمتو، إف كاف ذلك: كطالق)
 .(ٚ)سرقت منوونشوز، وريبة، لنفي حاجتو َوعدـ تقصَته، كما لو دفع إليو نفقة ف

 

                                                                                                                                                                      

 ىنا واألوؿ أقرب لكالمهم والثاين أوجو يف ا١تعٌت"األهنا واألب 
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٔ)
 (ٕٛٙ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٗٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٕ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم.:ب، "تعينت" وما أثبتو من أيف: (  ٖ)
 (ٕٓٔ/ٕالديباج يف توضيح ا١تنهاج ) (ٕٖٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٗ)
 (٘ٚٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖ٘٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
 (ٜٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٙ)
 (ٜٔٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٕٖٗ/ ٘) التهذيب انظر: (ٚ)
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 .(ٔ)إمنا جيب بعد قضاء العدة[ أ/ٗٙٔ]َويف الطالؽ البائن جيب اإلبداؿ حاال، َويف الرجعي 

 .(ٕ)أما لو فعل ذلك لغَت عذر، َفاَل جيب اإلبداؿ لو؛ لتقصَته

وْتث أف ٤تل وجوبو يف العتق: حيث كانت ا١تعتقة ال ديكن بيعَها كا١تستولدة، ٓتالؼ اليت 
ديكن بيعَها واستبداؿ غَتىا بثمنها. َواٞتد من جهة األب واألـ كاألب فيما مر. فإف اجتمع 

 .(ٖ)أبواف وجب إعفافهما، إف اتسع َماؿ الفرع، بأف و َى هبما

( وإف عصبةً )( أصال َقدم فرعٌ )أي: َوعند ضيق ماؿ، بأف دل يف إال بأحدمها ( ولضيق)
( إف كاف كل منهما عصبة أو غَت ثم) بَػُعد، كأب أب األب َعَلى غَته، َوإف قرب كأب األـ

 .(ٗ)كأب األب، َوأب األـ َعَلى أبيهما( أقرب)عصبة قدـ 

ىو بينهما، َولو من غَت  ()يقرع أـ، وأب أـ أـ (٘)( إف استويا يف القرب، كأب ]أب[)مث
 .(ٚ)التوزيع (ٙ)رفع إذل اٟتاكم؛ لتعذر /

َعَلى األقرب َوعكس فيما مر؛ ألف الوارث مَث قد يكوف  -وىو الوارث-َوإمنا قدـ ىنا العصبة 
غَت عصبة، كبنت االبن، فقدـ األقرب الذي ىو مظنة الشفقة، وىنا ال يكوف الوارث إال 

 ا أقوى فقدـ هبا.عصبة، فكانت العصوبة ىن

                                                           

 (ٕٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٖٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
 (ٗٚٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٔٙٔ/ ٖ) ا١تهذبانظر: ( ٕ)
 (ٜٓٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٕٓٔ/ ٕٔ) هناية ا١تطلب، (ٕٖٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
 [بٔٗ]ب/ هناية:( ٙ)
 (ٕ٘ٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٓٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: (  ٚ)
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 []فصل في نكاح الرقيق

 (ٕ)١تا يومهو كالـ أْصلو[ ب/ٗٙٔ]، خالفا (ٔ)عبده أو أمتو (حبس رقيقو)أي للسيد  (ولو)
اليت ألف َماعدا ذلك وقت ا٠تدمة ( ل وقَت نوٍم ليالً )هنارا وجزًءا يليو من الليل  عن زوج()

استخدامها والتمتع هبا، وقد نقل الثانية للزوج فبقي لو  (ٖ)ىي حقو؛ ألنو ديلك منفعيت
 .(ٗ)األخرى يستوفيها، ولو بغَته، كأف أجرَىا فيما عدا َما ذكر دونو، ألنو ٤تل االسًتاحة

وال هبا؛ ألنو اَل يستلزمها.  (٘)ويتمتع العبد بزوجتو وزوج األمة هبا. وال يشكل بتحرًن خلوتو
 .(ٙ)بتحرًن نظره إليها؛ ألف ٤تلو فيما بُت سرهتا وركبتها كما مر

 .(ٚ)وليس لو استخداـ ا١تكاتبة؛ ألهنا َمالكة أمرَىا

كالقنة، قالو -وكذا إف دل تكن مهايأة -وا١تبعضة يف نوبتها كاٟترة، ويف نوبة سيدىا
 .(ٛ)األذرعي

 َوَسَيأيت أف ٤تل حبسو َما إذا تكفل ا١تهر والنفقة.

 

 

                                                           

 (ٕٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 (ٗٚٗألنو عبارتو ال تتناوؿ العبد. انظر: اٟتاوي ص: )( ٕ)
 "وال ديلك مقتضى استخدامها". ب:يف  (ٖ)
 (ٜٗٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜ٘ٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٗ)
 أي: خلوة السيد بأمتو ا١تزوجة( ٘)
 (ٜٔٔ/ ٖ) ا١تطالبأسٌت (، ٔٙٔ/ٚانظر: ا١تهمات )( ٙ)
 (ٕٔٛ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٚ)
 (٘ٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: النقل عنو: ( ٛ)
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]  (ٕ)من زيادتو، أخذه من قوؿ القاضي أيب الطيب-. أي: َعادة (ٔ)وقولو: اَل وقت ]نـو
. فقوؿ البويطي: َوقت أخذَىا مضي ثلث الليل: (ٖ)وقت فراغها من ا٠تدمة -َوغَته

دمة، . َويدؿ لذلك َما ذكروه يف عكس ا١تسالة، وىو: أف األمة ا١تستأجرة للخ(ٗ)تقريب
، والعبد كاألمة يف ذلك  (٘)تسلم للمستأجر هنارا وليال إذل وقت النـو عادة، دوف َما بعده

 كما أفاد كالمو.

: حبسها يف غَت الوقت -قبل النكاح أو بعده-َوللسيد ومن استأجرَىا منو [ أ/٘ٙٔ]
. (ٚ)ٖتًتؼ ذلك عندي ١تا مر (ٙ)وإف قاؿ الزوج: ]دعها[ محترفة()َكانت   (َولو. )ا١تذكور

 .(ٛ)َوقد يريد  السيد استخدامها يف غَت ذلك. َوقيل: يلزمو إَجابتو رعاية للجانبُت

، وأخلي لو بيتا يف داري:دل يلـز الزوج إجابتو؛  ولو قاؿ: ال أسلمها لو إال هنارا أو وقت النـو
ها ال ٘تكن إال ليال أو َومنو يؤخذ: أنو ال فرؽ بُت أف تكوف حرفت-لفوات غرضو يف األوؿ 

 .(ٜ)ومنع اٟتياء لو يف الثاين -ال

 

                                                           

 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٔ)
 طربستاف آمل من الطربي الطيب أبو العالمة القاضي عمر بن طاىر بن اهلل عبد بن القاضي أبو الطيب: طاىر (ٕ)

، قضاءالس وأفىت وورل درَّ جليال،  إماما ورفعائو، كاف ا١تذىب ٛتلة الكبار،  أحد وا١تشاىَت وشيوخو ا١تذىب أئمة أحد
. انظر: تويف ببغداد سنة ٜتسُت وأربعمائة  شرح ٥تتصر ا١تزين وصنف يف ا٠تالؼ وا١تذىب واألصوؿ واٞتدؿ كتبا كثَتة

 (ٕٕٙ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٕٔ/ ٘) للسبكي الكربى الشافعية طبقات

 .(٘ٚٔ/ ٗ) الغرر البهية  انظر النقل عنو:( ٖ)
 (ٔٙٔ/ٚانظر النقل عنو: ا١تهمات )( ٗ)
 (ٕٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٙ)
 ، (ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘ٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
 ، (ٖٚٔ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر، (ٓٛٗ/ ٕ) ا١تهذب نظر:واألصح األوؿ. ا (ٛ)
 ، (ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘ٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٜ)
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 .(ٔ)َوقضيتو: أنو لو قاؿ أخلي لو دارًا ّتواري: لزمو اإلَجابة، َوليس مرادا كما ىو ظاىر

وْتث األذرعي يف األوذل: أنو لو كاف الزوج ٦تن اَل يأوي إذل أىلو ليال، كاٟتارس: لزمو 
، وىو متجو، ويدؿ عليو كالُمهم اآليت يف (ٕ)فامتناعو عناداإلجابة؛ ألف هناره كليل غَته، 

القسم، وقوُؿ ا١تاوردي: لو كاف استخداـ السَّيد للعبد ليال، كاٟتارس: لزمو ٗتليتو لالستمتاع 
 .(ٖ)هنارا، ال لياًل 

 )لسيدىا مهٌر َل نفقٌة(أي وبسبب ما ذكر من التسليم فيما ذكر، واٟتبس يف غَته  وبهذا()
ألنو إمنا جيب بالتسليم التاـ، َوىو اَل حيصل إال بالتسليم ليال َوهنارا، ٓتاَلؼ ا١تهر فإنو يكفي  

خالفا ١تا يومهو كالـ -، َوإف دل يدخل هبا (ٗ)ليال فقط[ ب/٘ٙٔ]يف وجوبو التسليم 
 .(ٙ)؛ ألف التسليم الذي يتمكن معو من الوطء قد حيصل-(٘)اٟتاوي

أف سبب سقوط النفقة استخدمها، وليس كذلك؛ إذ لو سلمها  وقضية كالـ اٟتاوي أيضا:
ليال وهنارا واحًتفت لو يف بيت الزوج يف غَت الوقت الذي يريد االستمتاع هبا فيو: وجبت 
النفقة؛ لكماؿ التسليم. ٓتالؼ ما لو حبسها عنده، َوشرط للزوج تسليمها إليو، أي: وقت 

 إرادة االستمتاع؛ لعدـ ٘تاـ التسليم.

                                                           

 (ٜٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 (ٕٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
فإف كاف يف الناس من ينصرؼ يف معاشو ليال ويأوي إذل  ويف اٟتاوي ٨توه: " (ٖٔٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجنقلو عنو: ( ٖ)

مسكنو هنارا كاٟتراس، وصناع البزر ومن جرى ٣تراىم فعماد ىؤالء يف قسمهم النهار دوف الليل، ألنو زماف سكنهم 
 (ٗٚ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاوي" والليل زماف معاشهم.

 (ٜٙٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٓٚ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٗ)
 (ٗٚٗوعبارتو: "وا١تهر للسيد، وبالدخوؿ لـز تسليمو، ويسًتد قبلو". اٟتاوي ص:)( ٘)
 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
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َوإف سافر -عليو مهرَىا، َوَصار للسيد ا١تطالبة بو  (استقر) من الزوج لزوجتو األمة وبوطء()
 .(ٔ)، َوليس للزَّْوج اسًتداده بَسَبب السفر-هبا

ا١تهر الذي  (يستردأي الوطء )( َوقبلووذكر ىذا مع إتيانو يف الصداؽ لَتتب عليو قولو: )
ر من السيد، ودل يَسافر معَها الزوج لعدـ ( صدبسفر بهاسلمو للسيد بقيد زاده بقولو )

 .(ٖ)، ٓتالؼ مهر من دخل هبا الستقراره بالدخوؿ(ٕ)التمكن]معو من الوطء[

وغَته: َو٤تل ذلك إذا سلمو ظانا وجوب التسليم عليو، فإف تربع بو دل يسًتد   (ٗ)قاؿ ابن كنب
 .(٘)كما يف نظائره

َفاَل يسًتده منو مطلقا. َوسلمت عبارتو من شبو تناؼ وقع يف عبارة أما إذا دل يَسافر هبا 
 .(ٚ()ٙ)أصلو

، وأف الزوج ال يكلف -وسيأيت- (ٛ)وأفهم كالمو أف للسيد السفر هبا مطلقا[ أ/ٙٙٔ]
 السفر معها.

                                                           

 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:   (ٕ)
 (ٖٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 اٞتماؿ الدين، ٚتاؿ نوف، بعدىا الثقيلة ا١توحدة وتشديد الكاؼ بفتح - كنب بن سعيد بن ابن كنب: ٤تمد (ٗ)

 يف ،  مهر.كنب بابن ويعرؼ الطربي الدين ٤تب القاضي ربيب القاضي الشافعي العدين اليماين األصل الطربي القرشي
 اٟتاوي ومفتاح الرحيم الرٛتن اهلل بسم شرح يف النظيم الدر بعدف، وعمل القضاء وورل واالفتاء للتدريس وتصدى الفقو
 مفيد، تويف سنة اثنُت وأربعُت وٙتامنائة . انظر: إنباء الصغَت اٟتاوي على نكت وىو والفخاوي النصوص عن ا١تبُت
 (ٕٓ٘/ ٚ) التاسع القرف ألىل الالمع ، الضوء(ٕٚٔ/ ٗ) العمر بأبناء الغمر

 (ٙٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عنو: ( ٘)
 (ٜٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
 (ٗٚٗوعبارتو: " وبالدخوؿ لـز تسليمو، ويسًتد قبلو". اٟتاوي ص:)( ٚ)
 َوسلمت عبارتو من شبو تناؼ وقع يف عبارة أصلو وأفهم كالمو أف للسيد السفر هبا مطلقا" سقط من:قولو: "( ٛ)

 ب.



 فصل في نكاح الرقيق                                                                                                           النكاح كتاب 

 

٘ٓٛ 

إياىا قبلو  (كوطئو)، ولو خطًأ (ٔ)( ٢تا قبل الوطءبقتل سيد)مهر األمة ا١تزوجة  (َوسقط)
نفسَها قبلو أيضا، ولو خطأً؛  (. وبقتلها(ٕ)ابُنو)أي: واٟتاؿ أف الزوج  (زوجُ )َوال أيضا

لتفويت السيد ٤تل حقو قبل تسليمو يف األولتُت، َوتفويتها كتفويتو يف الثالثة، وإف دل تكن 
 .(ٖ)مستحقة لو؛ ألنو يسقط بفعلها، كأف ارتدت قبل الدخوؿ، أو أرضعت الزوج

ذلك بعد الدخوؿ؛ لتقرره بو. وال ٔتوهتا، َواَل بقتل الزوج، َواَل بقتل فعلم أنو اَل يسقط بوقوع 
دل ديلك ا١تهر، َواَل بقتل سيد كذلك، كا١تشًتي لغَت ا١تفوضة؛ ألف الفرقة دل  (ٗ)]أجنيب[

 .(٘)ٖتصل من جهة الزوج، وال من جهة مستحق ا١تهر

فأرضعت  -وىو رقيق- (ٙ)[هتاسيد]قاؿ البلقيٍت: ونظَت الثانية: َما لو كاف زوج األمة ابن 
 .(ٛ)فيسقط ا١تهر؛ ألف الفرقة جاءت من جهة ا١تالكة (ٚ)[أمتها]ا١تالكة 

( ولو قبل الدخوؿ، فال يسقط مهرىا عن الزوج؛ ألنو يرثها فيغـر حرة نفسها)( بقتل ل)
 .(ٜ)مهرَىا، وألهنا كا١تسلمة لو بالعقد، إذ لو منعها من السفر، ٓتالؼ األمة فيهما

 

 

                                                           

 (ٜٚٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٕٚٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٔ)
 (ٕٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٕ)
 (ٖٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (ٖ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل تعاذل أعلم. : ب،"خنثى" وما أثبتو من أ:يف: (  ٗ)
 (ٕٜٔ/ ٖ) ا١تطالبأسٌت انظر: ( ٘)
 ىو ا١توافق ١تا يف التدريبب، ما أثبتو من:و "سيد ٢تا"  أ:يف: (  ٙ)
 ىو ا١توافق ١تا يف التدريب : ب،ما أثبتو منو "منها"  أ:يف: (  ٚ)
 (ٖٛٔ/ٖتدريب ا١تبتدي وهتذيب ا١تنتهي ) (ٛ)
 (ٚٙٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٕٚٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٜ)
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الدخوؿ؛ ألهنا فرقة من [ ب/ٙٙٔ]أي األمة قبل  (ردصها)( يسقط ا١تهر بسبب وَ )
 (ٕ)./(ٔ)جهتها

َوليس ىذا مكرر مع قولو أوائل الباب كالردة؛ ألف ذلك يف اٟترة بدليل قولو: مث و٢تا َوىذا يف 
 األمة.

لكونو صحيًحا جرت فيو تسمية  (مزوجًة مهٌر وجَب بالعقد( أمة )ولمن باع أو أعتق)
صحيحة أْو فَاسدة، سواء دخل الزوج هبا بعد البيع والعتق أْو قبلهما؛ ألف العقد حيث صح 

َـّ ، (ٖ)وجب بو ا١تسمى إف كانت التسمية صحيحة، َوإال فمهر ا١تثل. وكإعتاقها َما لو زوج أ
 ولِده فعتقت ٔتوتو، فيكوف ا١تهر للوارث.

َواستفيد من قولو اآليت: َواَل -وإمنا دل ينفسخ النكاح بالبيع أو العتق كما صرح بو أصلو 
 : ١تا صح أف عائشة رضي اهلل عنها اشًتت بريرة َوىي مزوجة، فأعتقتها فخَتىا النيب-حبس

 .(٘)فدؿ التخيَت َعَلى بقاء النكاح (ٗ)صلى اهلل عليو وسلم

( ليقبضو قبل )ألجلو أي: ليس ١تستحق ا١تهر ٦تن ذكر، وال للمشًتي حبسها( ول حبس)
 الدخوؿ؛ ألف البائع َوا١تعتق َوالوارث اَل ديلكوهنَا، وا١تشًتي اَل ديلك ا١تهر.

 

 

                                                           

 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 [إٔٗ]ب/ هناية:( ٕ)
 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٖ)
 -وىبتو الوالء بيع باب- العتق كتاب (ٚٗٔ/ ٖ)متفق عليو من حديث عائشة رضي اهلل عنها عند البخاري ( ٗ)

  ٗٓ٘ٔبرقم  -أعتق ١تن الوالء إمنا باب- العتق كتاب (ٔٗٔٔ/ ٕ)، ومسلم ٖٕٙ٘برقم 
 (ٜٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٙ٘/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٘)
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َصار ( مكلتو بأف )َوإننفسَها ألجلو؛ ألهنا ال ٘تلكو بل )َواَل ٖتبس العتيقة، ولو أـ َولد، 
 .(ٔ)( بإيصاء ٢تا من مالكو؛ ألف استحقاقها لو بالوصية ال بالنكاحللعتيقة

( للمفوضة )بوطءٍ [ أ/ٚٙٔ]من ا١تهر ال بالعقد، بل  -بسبب األمة-( وما وجب)
فلمن )للمفوضة من الزوج أو القاضي قبل الدخوؿ  أو فرٍض(وا١تنكوحة نكاًحا فاسًدا )

، فيكوف ا١تهر مطلقا للبائع. ال َما وجب للمفوضة (ٕ)( من البائع أو ا١تشًتيوجب في ملكو
بعد البيع، بفرض أو وطء أو موت. أو ٢تا أْو لغَتىا بوطء يف نكاح فاسد. َواَل متعة مفوضة 

بالفرقة بعد  لمشًتي كا١تتعة الواجبةطلقت بعد البيع، َوقبل الفرض والدخوؿ، فإهنا ل
الدخوؿ؛ لوجوب كل منهما بسبب وقع يف ملكو، ٓتالؼ ا١تستثٌت منو، فإف ا١تهر وجب فيو 

 .(ٖ)بالعقد أو بالفرض، أو بالدخوؿ، وكل منها َوقع يف ملك البائع

 .(ٗ)ولو طلقت غَت ا١تفوضة بعد البيع َوقبل الوطء: فنصف ا١تهر للبائع، كما أفاده كالمو

َوٚتيع َما يستحقو ا١تشًتي تستحقو العتيقة يف صورهتا، وٚتيع َما يستحقو البائع يستحقو 
 ا١تعتق.

َوللمشًتي حبس األمة الستيفاء َما وجب لو ]ألهنا ٘تلكو، وكذا للعتيقة حبس نفسها 
 .(ٚ)، خالفا ١تا يومهو كالـ اٟتاوي فيهما(ٙ)من جهة النكاح (٘)ما وجب ٢تا[ ءالستيفا

 : أو فرض: من زيادتو دفًعا ١تا أومهو إطالؽ أصلو أف ا١تهر يف النكاح الصحيح للبائع.وقولو

                                                           

 (ٕٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٕٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٙٚٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٗٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٙ)
 (٘ٚٗعبارتو: "وال حبس ألحد للمهر". اٟتاوي ص: )( ٚ)
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أي: ألجل نكاحها إياه، كأف قاؿ  على نكاحَها(عوًضا ) عتق األمة ل عبد()جعل  َوفي()
أو ٨توَىا، سواء [ ب/ٚٙٔ]أو لتنكحيٍت أو على أنكحك  ألمتو: أعتقتك على أتنكحينٍت

منها فورا، وتعتق، كما لو أعتقها ابتداء.  ُشِرط قبول(صداقك أـ ال ) قاؿ مع ذلك: َوعتقك
 .(ٔ)وكذا لو قالت لو: أعتقٍت على أنكحك أو ٨توه فأعتقها فورا

 .(ٕ)لسيدىا أي: قيمتها يـو العتق (القيمة( يف الصورتُت )هاولزمت)

لكنو عوض فاسد؛  وإف وفت لو بالنكاح: أعتقها بعوض اَل ٣تانا، َو٢تذا اشًتط القبوؿ فورا،
 .(ٖ)ألف النكاح ال يثبت يف الذمة، كما يأيت، فصار كما لو أعتقها على ٨تو ٜتر

لكن لو كانت ٣تنونة أو صغَتة، فأعتقها على أف يكوف صداقها، قاؿ الدارمي: عتقت، 
 .(ٗ)َوصارت أجنبية يتزوجها َكسائر األجانب َوال قيمة

َوإف كانت مستولدة؛ إذ ال يصح التزامو يف الذمة، ، (٘)بالشرط ]فال يلزمها[ (ل الوفاء)
، َولو دل يثق منها بالوفاء، َفاَل حيلة لو (ٙ)بدليل أنو لو أسلم إليها دراىم يف نكاحَها: لغا

 على ا١تعتمد.

 

                                                           

 (ٕٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٛٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر: ( ٔ)
 (ٕٚٚ/ ٘) التهذيب، (ٕٚٓ/ ٖٔ) هناية ا١تطلب انظر:( ٕ)
 ، (ٚٚ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)
 (ٕٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (٘)
 (ٖٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٛٚ/ ٘) التهذيب انظر:( ٙ)
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: إف كاف يف علم اهلل أف أنكحك أو تنكحٍت بعد (ٕ): طريقو ]أف يقوؿ[(ٔ)وقاؿ ابن خَتاف
: فأنت حرة. فإف جرى النكاح بينهما: عتقت، وحصل غرض السيد، َوإال استمر عتقك

 .(ٖ)الرؽ انتهى

وردوه: بأنو حاؿ النكاح شاؾ ىل ىي حرة أو أمة، فهو كما لو قاؿ: إف دخلت الدار فأنت 
 .(ٗ)يف اٟتاؿ: اَل يصح[ أ/ٛٙٔ]حرة قبلو بشهر، َوأراد أف ينكحَها 

نكاحو، بأف قَاَلت: أعتقتك على أف تنكحٍت أو ٨توه: فإنو يعتق أما إذا أعتقت عبدىا على 
٣تانا، ولو دل يقبل؛ ألهنا دل تشًتط عليو عوضا وإمنا وعدتو وعدا ٚتياًل، ٓتالؼ َما مر يف 

 .(٘)عكسو؛ ألف بضع ا١ترأة متقـو شرًعا، فيقابل با١تاؿ، فيلزمها لو قيمة نفسها

٢تما، َوبَرئت ذمتها  (إصداقها إياىا إن ُعلمتصح )إذا وجبت للسيد عليها فنكحها ( و)
كما يفهمو كالـ أصلو دوف كالمو، فعبارة أصلو -منها، ٓتالؼ َما إذا جهالىا، أو أحدمها، 

، أو أصدقها العتق، فإف اإلصداؽ اَل يصح للجهل يف األوؿ، وألهنا عتقت يف -(ٙ)أحسن
مهر ا١تثل يف الصورتُت، َوعليها لو  الثاين، َفاَل يصح عتقها صداقا لنكاح متأخر، فيجب ٢تا

 .(ٚ)القيمة

                                                           

 إماما كاف ا١تذىب أركاف ا١تذىب، أحد أئمة أحد البغدادي علي أبو خَتاف ين صاحل بن ابن خَتاف: اٟتسُت (ٔ)
 الشافعية . انظر: طبقاتمات يف ذي اٟتجة سنة عشرين وثالٙتائةببغداد،  األئمة كبار من متقشفا نقيا تقيا ورعا زاىدا

 (ٕٜ/ ٔ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٕٔٚ/ ٖ) للسبكي الكربى

 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٕ)
 (ٜٕٛ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٛٚ/ ٘) التهذيبانظر النقل عنو: ( ٖ)
 (ٖٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)
 (ٜٜٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٛٚ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٘)
 (٘ٚٗوعبارتو: "وال ُيصدُقها القيمة ما ُجهلت". اٟتاوي ص: )( ٙ)
 .(ٕٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٓٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٚ)
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ولو قالت لو امرأة: أعتق عبدؾ على أف أنكحك، أو قاؿ لو رجل: أعتقو على أف أنكحك 
ابنيت: ففعل، عتق، ودل يلـز الوفاء بالنكاح، ووجبت قيمة العبد سواء أقاؿ عٍت أو عنك، أـ 

، ألف لو (ٕ)، خالفا ١تا اقتضاه كالمهما ىنا(ٔ)ال، كما  اقتضاه كالـ الشيخُت يف الكفارة
 غرضا يف عتقو للثواب.

أعتقتك على أف تنكحي زيدا: فقبلت: لزمَها قيمتها، كما [ ب/ٛٙٔ]ولو قاؿ ألمتو: 
 .(ٖ)رجحو األذرعي َوغَته خالفا لإلسنوي

يف  ابنو الطفل َواجملنوف: مهرا وال نفقة، بل مها زوَّج(وإف َعاَل ) (ٗ)( /ول يضمن أب)
. َوظاىر أف ٨تو الوصي (ٙ)، كما لو اشًتى لو يكوف الثمن من مالو، دوف َماؿ ]أبيو[(٘)َمالو

 إذا قلنا يزوج ٨تو الطفل ال يضمن ذلك أيًضا.

عن االكتساب  (يحبسو )اٟتاؿ أنو دلْ (و)لعبده يف النكاح  ()سيد أذن( ال يضمن وَ )
لو أذف لو فيو َعَلى أف يضمن ذلك دل يلزمو؛ ، بل (ٚ)ألنو دل يلتزمهما (نفقةاَل ) (مهرا( )و)

 .(ٛ)ألنو ضماف َما دل جيب

 

                                                           

 (ٕٜٕ/ ٛ) روضة الطالبُت (ٖٓٔ/ ٜ) العزيز شرح الوجيز (ٔ)
 (ٖٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٓٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٕ)
 (ٖٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنهم: ( ٖ)
 [بٕٗ]ب/ هناية:( ٗ)
 (ٕٚٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر:  ( ٘)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"ابنو" وما أثبتو من  أيف: (  ٙ)
 (ٕٕٓ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط، (ٕٚٗ/ ٕ) ا١تهذبانظر: ( ٚ)
 (ٗٙ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر:  (ٛ)
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نعم يلزمو ٗتليتو لكسب ا١تهر والنفقة؛ ألنو أحاؿ حقوؽ النكاح على الكسب، فوجب 
التخلية لو، َما دل يتحملهما وىو موسر. مث مها يتعلقاف ٔتاؿ ٕتارتو رْتا َورأس َماؿ، إف كاف 

 .(ٔ)إال فبكسبو، ولو نادراَمأذونا لو يف التجارة، و 

َوإمنا يتعلق ا١تهر بكسبو اٟتادث بعد النكاح يف اٟتاؿ، َوبعد حلوؿ ا١تؤجل، َوبعد وطء، أو 
فرض صحيح يف مفوضة، والنفقة بكسبو اٟتادث بعد التمكُت. َولو أف يؤجر نفسو فيهما، 

[ أ/ٜٙٔ]١تأذوف ، َوقد مر ذلك كلو يف فصل العبد ا(ٕ)فإف دل يكن كسوبا تعلق بذمتو فقط
 لو.

قاؿ الرافعي: َوطريق الصرؼ إذل ا١تهر والنفقة، أف ينظر يف َحاصل كل يـو فتؤدي ىي منو إف 
و ى هبا، َوَما فضل صرؼ للمهر، وىكذا حىت يتم، فإذا مت، َصَرؼ الفاضل للسيد، َواَل يدخر 

 .(ٖ)للنفقة

مثل مدة االستخداـ، أو أما إذا حبسو بال ٖتمل، أو استخدمو: فيلزمو األقل من أجرة 
؛ ألف أجرتو إف زادت كاف لو أخذ الزائد، َوإف نقصت دل (ٗ)اٟتبس، َومن النفقة مع ا١تهر

 يلزمو اإل٘تاـ.

َولو استخدمو أجنيب، أو حبسو: دل يلزمو إال أجرة ا١تثل؛ ألنو دل يوجد منو إال تفويت 
 .(٘) الكسبمنفعتة،  َوالسيد سبق منو اإلذف ا١تقتضي اللتزاـ َما وجب يف

 

                                                           

 (ٕٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٓٚ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
 (ٖٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٕٕٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٖ)
 (ٕٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٖٕٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزأصح الوجهُت انظر: ( ٗ)
 (ٖٚ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْتر، (ٚٙ/ ٕٔ) ا١تطلبهناية انظر: ( ٘)
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مث ا١تراد باالستخداـ: استخدامو بالنهار، فإف حقو يف استمتاعو ليال ال بدؿ لو، فلو 
 .(ٔ)استخدمو فيو أيضا دل يضمنو، قالو ا١تاوردي

( لو فيو من جهة السيد،  )َما زاده في مهر ُأِذن( دوف َما سواَىا ٦تا مر )بذمِة عبدٍ يثبت ( و)
فنكح ٔتائتُت فتتعلق مائة بكسبو، َومائة بذمتو؛ ألهنا دين ثبت كأف أذف لو أف ينكح ٔتائة، 

 .(ٕ)برضا ا١تستحق دوف إذف السيد

واألمة؛ لذكره [ ب/ٜٙٔ]َوحذؼ من أصلو ىنا: مسأليت نكاح العبد فاسًدا، َوالسفر بالعبد 
األوذل يف فصل ا٠تيار، والثانية؛ أي َما يفهم منو أوؿ ىذا ا١تبحث َوَحاصلها: أف للسيد 
السفر با١تزوجة حيث ال خيلو هبَا، وإف فات ٘تتع الزوج، َوليس للزوج ذلك إال بإذف 

 .(ٗ()ٖ)]السيد[

َولو كانت مكًتاة، أو مرىونة، أو مكاتبة كتابة صحيَحة: توقف جواز سفر السيد هبا على 
 .(٘)رضا ا١تكًتي َوا١ترهتن َوا١تكاتبة

 .(ٙ)ـز السيد الفداء، ذكره األذرعيوكمرىونة جانيٌة تعلق برقبتها َماؿ، إال أف يلت

السفر بو، َوللعبد السفر بزوجتو معو، والكراء يف كسبو.  -إذا ٖتمل عن العبد َما مر-وللسيد 
. قاؿ الزركشي: وليس الليل (ٚ)قاؿ ا١تاوردي: وعليو ]حينئذ[ ٗتليتو ليال لالستمتاع كاٟتضر

                                                           

 (ٗٛ ،ٙٚ/ٜ) الكبَت اٟتاوي (ٔ)
 (ٕٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕٙ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٖ)
 (ٓٛٗ/ ٕ) ا١تهذب، (ٓٚ/ ٕٔ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٗ)
 (ٖٕٛ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٜٔٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 (ٖٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النقل عنو: ( ٙ)
 (ٗٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاويانظر: ( ٚ)
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. فإف دل (ٔ)َعَلى َما يقتضيو َحاؿ السفر ٔتتعُت، بل ا١تراد أوقات االسًتاحة لياًل أو اهنارا،
 يتحمل لزمو األقل كما مر.

فرع يف فتاوى القفاؿ: أف من أذف لقنو يف النكاح بشرط: أف ال ينفق َعَلى زوجتو، أو أف ال 
، أو أف يطلقها بعد  شهر: بطل الشرط دوف  يطلقها، أو أف ال يطأىا فقط، أو كل يـو

 .(ٕ)اإلذف

 ولو بعض زوِجِو(من الزوجُت بشراء أو ىبة أو غَتمها قبل الدخوؿ أو بعده ) (َومن َمَلكَ )
النكاح َوا١تلك، وتعذر [ أ/ٓٚٔ]لتناقض أحكاـ ( انفسخ نكاحوباإلضافة إذل الضمَت )

اٞتمع بينهما؛ ألف النكاح يوجب طاعة الزوج واإلنفاؽ عليو والَقْسم يقتضي الطالؽ َو٨توه، 
الزوجة تقتضي التمليك، فإذا ملكها فكأنو ملك نفسو، إذ األمة ال  ٓتالؼ ا١تلك، َوألف نفقة

 .(ٖ)٘تلك

باألقوى، َوىو ملك اليمُت؛ ألنو يفيد كماؿ  -أعٍت النكاح-فلما تناقضا سقط األضعف 
 .(٘)، وىذا إمنا يفيد ضربا من االنتفاع(ٗ)التصرؼ يف الرقبة ]وا١تنفعة[

َتتب عليو َما بعده من سقوط  ا١تهر َوتشطَته وىذا وإف علم ٦تا مر يف النكاح لكن ذكر ل
 َوغَتمها.

قبل َوطٍء )إذا حصل ملك الزوجة اٟترة أو ا١تكاتبة أو ا١تبعضة لزوجها، بشراء أو غَته  (و)
حىت ترده إف قبضتو ٟتصوؿ الفرقة من قبلها كردهتا، أما إذا ملكتو بعد  سقط مهر المالكة(

                                                           

 (ٜٗٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر النقل عنو: ( ٔ)
 (ٛٚٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النقل عنو: ( ٕ)
 (ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕٚ/ ٘) التهذيب انظر:( ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٗ)
 (ٜٖٔ/ ٗ) الغرر البهية  ،(ٖٔٔ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية  ،(ٕٕٔ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي انظر:( ٘)
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يثبت للسيد َعَلى َعْبده دين ابتداًء؛ ألف الدواـ أقوى الوطء فيبقى ا١تهر يف ذمتو، وإف دل 
 .(ٔ)منو. فإف كانت قبضتو دل ترد منو شيًئا

ودل -َويف عكس ذلك: بأف ملك زوجتو أو بعضها، فإف كاف بعد وطئَها لزمو ا١تهر. أو قبلو 
فيما : فنصفو؛ ٟتصوؿ الفرقة ىنا بفعل الزوج َوغَته، فغلب جانبو كا٠تلع. وَ -(ٕ)تكن مفوضة

 .(ٖ)اَل شركة لو يف الفرقة[ ب/ٓٚٔ]مر 

ها( )وطئأي با١تهر إف  (بو( أي: الزوج )شراؤه) أي: الزوجة بأقسامها الثالثة السابقة ()َولها
عنو، لتقرر الصداؽ بالدخوؿ، واستحقتو على ( سيدهو )ضمناٟتاؿ أف ا١تهر كاف قد  َو()

النكاح، َوتصَت بذلك مستوفية السيد بضمانو، فال يسقط ٔتلكها الزوج َوانفَساخ 
 .(ٗ)لصداقَها

َوخرج بقولو: وطء: َما إذا دل يطأىا َفاَل يصح، بل يستمر النكاح؛ ألف تصحيحو يؤدي إذل 
 .(ٙ)بسقوط صداقها بانفَساخ النكاح الالـز بصحة البيع (٘)بطالف الثمن، /

 

                                                           

 (.(ٜٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕٚ/ ٘) التهذيب انظر:( ٔ)
 (ٕٕٚ/ ٘) التهذيبوإف كانت مفوضة فال متعة ٢تا، كما جاء يف  (ٕ)
 (ٜ٘ٔ /ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٕٗٚ/ ٘) التهذيب، (ٛٚ/ ٜ) للروياين ا١تذىب ْترانظر: ( ٗ)
 [أٖٗ]ب/ هناية:( ٘)
 الزوجة قبل من النكاح بطل وإذا النكاح، بطل صح إذا البيع أف وذلك النكاح، إبطاؿ البيع إثبات يف أف": وبيانو (ٙ)

 بطل وإذا ا١تضموف، اٟتق لبقاء يكوف الضماف بقاء ألف ضمانو، بطل الصداؽ سقط وإذا صداقها سقط الدخوؿ قبل
 فلما بثمن، إال يصح ال البيع ألف البيع، بطل الثمن بطل وإذا ا١تضموف، الصداؽ ىو الثمن ألف الثمن، بطل الضماف

 إسقاطو إذل ثبوتو أدى ما ألف ثبوتو، على النكاح وبقاء البيع بإبطاؿ حكم ،والبيع النكاح إبطاؿ إذل البيع إثبات أدى
 (ٔٛ/ ٜ) الكبَت اٟتاوي ".أكربمها الضررين بأقل ليدفع غَته وثبوت بإسقاطو األمر أوؿ يف حكم غَته وإسقاط
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؛ لعدـ استحقاقها الصداؽ وبقولو: وضمن: َما إذا دل يضمنو السيد، َفاَل يصح البيع بو مطلقا
 .(ٔ)عليو، فال ديكن جعل َما ليس ٢تا عليو عوضا عما يستحقو من الثمن

 .(ٕ)َويف معٌت ضمانو الصداؽ ٢تا: أف يصدؽ عن عبده عينا مث تشًتيو الزوجة

َوبقولو: بو: إذا باعها إياه بغَت الصداؽ بعد الدخوؿ، فإف صداقها يبقى بذمة عبدَىا، وإف دل 
 .(ٖ)للسيد على عبده دين ابتداًء كما مر، َوعليها للبائع الثمنيثبت 

الصداؽ، أو  (ٗ)وبقورل: بأقسامها: َما لو كانت أمة َمأذونا ٢تا يف ابتياعو، فابتاعتو بعُت
 َويستمر النكاح، فإف ا١تلك لسيدىا.[ أ/ٔٚٔ]بغَته: فإف البيع يصح قبل الدخوؿ َوبعده، 

برئ العبد َوالسيد؛ ألف األصيل يربأ بأداء الضامن، َواَل يرجع الصداؽ  (٘)مث إف اشًتتو بعُت
 .-وإف أذف لو يف الضماف-السيد على العبد 

أو بغَته: دل يسقط على ا١تعتمد، بناء على ما مر: أف من ملك عبدا لو عليو دين اَل يسقط 
 .(ٙ)ٔتلكو لو، فلسيد األمة على بائع العبد الصداؽ، وللبائع عليو الثمن

(كأف نكح أمة موروثة،  بعضَها بإرث) ملك( أو) -َوىذا من زيادتو-( الزوج ملكهاولو )
كلو، إف كاف ذلك بعد الدخوؿ، أو نصفو، إف    ()فالمهرَوَمات، وورثو وحده، أو مع غَته، 

فإف كاف الوارث حائزا، َواَل دين  صركة(فهي أحسن ) (ٛ)، كما أفادتو عبارة أْصلو(ٚ)كاف قبلو

                                                           

 (ٜٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٔ)
 ، (ٜٕٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (ٓٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٖ)
 "بغَت الصداؽ". ب:يف: (  ٗ)
 "بغَت الصداؽ". ب:يف: (  ٘)
 (ٜٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب، (ٜٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٙ)
 (ٕٛٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕٚ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٚ)
 (ٙٚٗوعبارتو: "ولو نكح أمة موروثة مث ورث بعضها بعد الوطء، فا١تهر تركة، وقبلو نصفو". اٟتاوي ص: )( ٛ)
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، أو كاف ومَث دين أو وصية، (ٔ)عنو؛ ألف َما كاف عليو َصار لو، َوإف دل يكنوال وصية، سقط 
 .(ٕ)فلغَته من الورثة، َولرب الدين أو الوصية: استيفاء نصيبو منو

َولو ملكت بعض زوجَها أو كلو باإلرث بعد الدخوؿ: فلها ا١تهر، أو قبلو: فلها نصفو. مث 
على ٦تلوكها، َوقسط الزائد على نصيبها متعلق نصيبها َوىو قسط ما َورثتو منو، دين ٢تا 

، قاؿ (ٖ)بكسب َما يرث منو[ ب/ٔٚٔ]بنصيب غَتىا من الكسب. وقوؿ أْصل الروضة: 
 .(ٗ)ٚتاعة: صوابو بكسب ما دل ترث منو َوىو ظاىر

                                                           

 "حائزا". ب:يف: (  ٔ)
 (ٓٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٜٕٕ -ٕٕٛ/ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٖٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٖ)
 (ٜٙٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٗ)



 االختالف في النكاح                                                                                                             النكاح كتاب 

 

ٕ٘ٓ 

 []فصل في اختالف الزوجين في النكاح

إذا اختلفا، فادعت الزوجة أهنا ٤تـر للزوج، بنحو رضاع أو وطء شبهة، من ٨تو أصلو  )و(
حلفت مدعية )أو فرعو، أو أف وليها زوجها وبو ٨تو جنوف أو فسق، َوأنكر ىو وقوع ذلك 

( لم صرضو)( أو ٨توىا َوصدقت، وباف بطالف النكاح، َويفرؽ بينهما َوَىَذا كلو حيث محرمية
 يصدر منها رضا بو َحاؿ العقد َواَل عقبو، بأف كانت ٣تربة كما صححو أي: الزوج أي: دل

 .(ٕ)، خالفا ١تا يف اٟتاوي(ٔ)الشيخاف

خالفا ١تا أومهو  -أو أذنت يف التزويج من غَت معُت، ودل ترض بعد العقد بنطق َواَل ٘تكُت 
بو َما إذا قالت يف َوذلك ألف َما تدعيو ٤تتمل، ودل يسبق منها َما يناقضو، فأش -كالـ اٟتاوي

 .(ٖ)االبتداء: فالف أخي من الرضاع. ال جيوز تزوجيها بو

أما إذا رضيت بو حاؿ العقد بإذهنا فيو مع تعيينو، سواء أكاف إذهنا بالنطق أو السكوت، 
بأف كانت بكرا غَت ٣تربة، فأذنت لوليها غَت اجملرب يف تزوجيَها من معُت، بالسكوت، أو 
أطلقت اإلذف َوىي غَت ٣تربة، ولكن رضيت بو بعد العقد بنطق أو ٘تكُت، فإف دل تعتذر 

حاؿ الدعوى من ٨تو نسياف أو غلط: دل تسمع دعواَىا؛ ألف رضاَىا يناقض [ أ/ٕٚٔ]بعذر 
 .(ٗ)دعواىا احملرمية

                                                           

 (ٕٗٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٔ)
إحرامو: جاء فيو: "ودعوى الراضية ٤ترمية بال عذر ال تقبل. ومن اجملربة ودعوى اٞتنوف والصََِّب وعقد الوكيل يف ( ٕ)

 ٙٚٗحلف الزوج". اٟتاوي ص: 
 (ٜٛٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٖ)
 (ٕٕٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٓٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيطانظر:  (ٗ)
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 (لراضية اعتذرت)أي: الزوج  (حلف ىو)إف اعتذرت: ٝتعت دعواىا للعذر، ولكن  )و(
َوَما ذكر من أف الرضا بالتمكُت بعد العقد كالرضا بالنطق، ىو َما نقلو الشيخاف ىنا عن 

 .(ٕ)أقراه، وَ (ٔ)البغوي

َوسيذكر ا١تصنف آخر الرجعة أف من يعترب رضاىا، لو قالت بعد العقد: دل أرض. مث رجعت 
فقالت: رضيت، وكنت نسيت. دل يقبل، َواَل ينايف َما قبلو؛ ألف ىذا رجوع عن اإلثبات، 

 .(ٖ) واإلثبات ال يكوف إال عن علم كما يأيت

اٟتاكم َماؿ الغائب ٔتسوغ، فحضر وادعى أنو باع َوَما ذكر من التفصيل ىو نظَت َما لو باع 
أو أعتق، فإنو يصدؽ بيمنو، وينقض بيع اٟتاكم. ٓتالؼ َما لو باع بنفسو أو بوكيلو، مث 

. ومن مث ال تسمع بينتو أيضا. نعم إف دل يكن قاؿ (ٗ)ادعى ذلك، فإنو ال يقبل؛ للمناقضة
 .(٘)حُت باع: وىو ملكي، ٝتعت دعواه أو بينتو

البلقيٍت: أف الوكالة لو كانت مطلقة، أو يف معُت، وادعى عتقا بعد التوكيل، ودل يقصر وْتث 
 .(ٙ)صدؽ ا١توكل بيمنو[ ب/ٕٚٔ]يف ترؾ إْعالـ الوكيل: 

( عليو بسفو أو صَب أو جنوف، حاؿ تزوجيو ألمتو؛ لسيد ادعى حجراحلف الزوج ) (وَ )
على الصحة، وال فرؽ بُت أف يعهد لو  ألف األْصل عدـ َما يدعيو، َوالظاىر جرياف النكاح

                                                           

 (ٕٗٛفتاوى البغوي ص: )( ٔ)
 (ٕ٘ٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٕ)
 بقولو: " واَل ينايف َما قبلو؛ ألف ىذا رجوع عن اإلثبات، واإلثبات ال يكوف إال عن علم كما يأيت " سقط من: (  ٖ)

 وجاء بدال منو قولو: "وسيأيت يف آخر الرجعة ما يشكل على ذلك واٞتواب عنو".
 (ٗٛٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٗ)
 (ٜٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٘)
 انظر النقل عنو ا١ترجع السابق( ٙ)
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ٕٕ٘ 

َحاؿ حجر، أـ اَل، خالفا ١تا يف اإلْسَعاد، ألف الظاىر صحة النكاح، وألف الغالب جرياف 
 .(ٔ)العقد صحيحا

وكدعواه اٟتجر، دعواه مفسدا آخر، ككوف الزوج َواجًدا طوؿ حرة، أو كوف السيد غَت  
 .(ٕ)مالك ٢تا َحاؿ العقد

 َحاؿ )في( لو على أمتو أو موليتو )عقد وكيل(حلف الزوج لسيد أو ورل ادعى  (و)
 .(ٖ)، عمال بظاىر الّصحة أيضا-َوإف عهد لو إحراـ-أي: السيد أو الوكيل إحرامو()

يـو القتل صبيا، أو ٣تنونا، وأمكن  (ٗ)وفارؽ ىذا وما قبلو تصديق اٞتاين إذا قاؿ: كنت /
غالب يف األنكحة االحتياط، َوعقد بشروطها، فصدؽ فيها الصبا َوعهد اٞتنوف: بأف ال

 .(٘)الزوج، َوالقَصاص ٦تَّا يدرأ بالشبهات فصدؽ فيو اٞتاين حيث ظهر احتماؿ قولو

وعلم من كالمو: أف تصديق الزوج ٢تا حيث كاف القوؿ قو٢تا ينفسخ بو النكاح؛ العًتافو،  
وإف دل -لوالده نكاحها [ أ/ٖٚٔ]ال حيل لكن ال يسقط َما يًتتب عليو من حق اهلل تعاذل، ف

 ، َواَل لو نكاح أمها.-يدخل هبا

َومن مث صرحوا بأنو لو كاف أصدقها عبدا فأعتقتو، فإنو ال يصَت َرقيقا، وبأنو لو كاف طلقها 
 .(ٙ)ثالثا، دل ٖتل لو إال ٔتحلل

                                                           

 (ٕ٘ٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٕٚٗ/ ٚ) روضة الطالبُت يصدؽ الزوج. انظر:( ٕ)
 (ٔٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٔٔ/ ٘) ا١تذىب يف الوسيط انظر:( ٖ)
 [بٖٗ]ب/ هناية:( ٗ)
 (ٜٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالب انظر:( ٘)
 ٖٕٚ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٙ)
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ٕٖ٘ 

ٝتعت دعواه  . َوإمنا(ٔ)َواَل تسمع دعوى أب أو سيد ْتق ٤ترمية؛ ألف النكاح حق الزوجُت
؛ ألف ذاؾ يرجع إذل فعل َمأذونو ا١تنزَِّؿ -وإف كاف ا١تصدؽ الزوج-أف وكيلو زوََّج َوىو ٤تـر 

منزلة فعلو، فسمعت دعواه بو، ٓتالؼ احملرمية، فإنو ليس فعلو، وال منزال منزلة فعلو، فلم 
 تسمع دعواه بو.

يف النكاح، كما لو قاؿ: كنت َودعوى سيد أنو كاف أعتق قبل التزويج مقبولة يف العتق ال 
أعتقت ا١تؤجر، فإنو يقبل يف العتق، ال يف بطالف اإلَجارة، َويغـر للعتيق أجرة مثلو؛ ألنو أقر 

 .(ٕ)بإتالؼ منافعو ظلما

َولو قالت امرأة بعد التمكُت: زوجٍت ورلِّ َوأنا معتربة اإلذف بال إذف: دل يسمع قو٢تا، ٓتالؼ 
أو وأنا صغَتة: صدقت بيمنها، إف دل ٘تكنو بعد البلوغ، كما صرح  َما لو قالتو قبل ٘تكينَها،

 .(ٖ)بو ٚتاعة

َما لو اختلعت نفسها؛ ألف ا١تدار على ما يدؿ على  -َوفيما مر -وكالتمكُت ىنا 
. َولو أقاـ بينة بنكاح امرأة وىي أخرى بنكاح آخر: قدمت بينتو؛ ألف حقو يف (ٗ)الزوجية
فإنو ا١تتصرؼ باإلمساؾ َوالطالؽ، فكاف كصاحب اليد مع أقوى منها، [ ب/ٖٚٔ]النكاح 

 .(٘)غَته

 
 

                                                           

 (ٗٛٔ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٔ)
 (ٜٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر: ( ٕ)
 (ٓٛٔ/ ٗ) الغرر البهية (، ٕٖٗ/ٕانظر: األنوار )( ٖ)
 انظر: االنوار ا١ترجع السابق( ٗ)
 (ٜٜٔ/ ٖ) أسٌت ا١تطالبانظر:  (٘)



  الصداق كتاب                                                                                

 
 ٕ٘ٗ 

 كتاب  الصداق
 ويشتمل صلى:

أحكام الصداق 
التفويض 
مهر المثل 
مهر المثل 
العفو عن المهر 
تنازع الزوجين في الصداق 
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 []كتاب الصداق

أو تفويت بضع  ،(ٔ)ا وجب بنكاح أو وطءمَ  :بفتح أولو وكسره :ىووَ  ،يف الصداؽ (باب)
 .(ٕ)قهرا كرضاع

 ،اهمَ مع إسكاف ثانيو فيْ  ،أو فتحوبضم أولو وَ  ،ت ثانيويبفتح أولو وتثل ،ةدقصَ  :يقاؿ فيووَ 
لص  يف إهباب األالذي ىو  ،يف النكاح وإلشعاره بصدؽ رغبة باذل: ظبي بذلك .(ٖ)وبضمها

 .(ٗ)اؼبهر

- رقْ عُ وَ  ،وطول ،أجرةوَ  ،ريضةفوَ  .-بكسر النوف وضمها- ونحلة ،مهر :يقاؿ لو أيضاوَ 
دبهلة مكسورة - (٘)ءباحِ وَ  ،عطيةوَ  ة،وعليق .-فمهملة لة مضمومة فقاؼ ساكنةمدبه
 .(ٙ)نكاحوَ  ،-باؼبددة وَ موحف

 .(ٚ)ا وجب بغَت ذلكاؼبهر مَ وَ  ،يف العقد ةا وجب بتسميالصداؽ مَ  : يقوَ 

 .(ٛ) يقاؿ أمهر إال يف لغة قليلةاَل وَ  ،رهَ مَ وَ لصدؽ أ :يقاؿوَ 

                                                           

 (ٜٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٜٖ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٔ)
 (ٖٙٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٓٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٕ)
 (ٕٕٙ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٕٙ٘: ص) التنبيو ألفاظ ربريرانظر: ( ٖ)
 (ٔٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (ٕٖٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٖٙ: ص) اؼبقنع ألفاظ على اؼبطلعانظر: ( ٘)
 (ٜٕ٘/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٙ)
 (ٕٓٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٚ)
برقم - (ٕٜٔ/ ٕ)ب  ىي لغة مشهورة يقاؿ: أمهر وأمهرىا؛ كما جاء يف حديث عمر رضي اهلل عنو عند اغباكم  (ٛ)

". وانظر ايضا: وال ألصدؽ أحدا من بناتو أكثر من اثنيت عشرة أوقيةما أمهر أحدا من نسائو،  النيب  -ٕٕٙٚ
 (ٕٛ٘/ ٕ) الكبَت الشرح غريب يف اؼبنَت اؼبصباح، (ٗٛٔ/ ٘) العرب لساف، (ٜ٘ٔ/ ٙ) اللغة هتذيب
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وما لصح  .(ٔ)چ ہ ۀ ۀ  ڻ چ :قولو تعاىل :-اإلصباعقب  -وألص  الباب 
 .(ٕ)«ولو خاسبا من حديد التمس» :ؼبريد التزويج  من قولو 

                                                           

  ٗالنساء: سورة  (ٔ)

 السلطاف: باب-النكاح كتاب  (ٚٔ/ ٚ)متفق عليو من حديث سه  بن سعد رضي اهلل عنو عند البخاري ( ٕ)
 قرآف، تعليم كونو وجواز الصداؽ، باب- النكاح كتاب (ٓٗٓٔ/ ٕ) مسلم لصحيح، ومسلم  ٖ٘ٔ٘ برقم -ويل

 .ٕ٘ٗٔبرقم  -حديد وخاًب
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 []فصل في أحكام الصداق

نعم لو زوج عبده بأمتو مل يسن  .(ٕ)لئلتباعن ذكره سوي ،(ٔ)وهبوز إخبلء العقد عنو
 .(ٖ)ذكره

، ]أو  (ٗ)زهئالكا لغَت جَ أو مُ  ،ائزة التصرؼف كانت اؼبرأة غَت جَ أارض بلعَ  َوقد هبب ذكره
 ه،أو كاف الزوج غَت جائز  ،وضتف[ وأذنت لوليها أف يزوجها ومل أ/ٗٚٔ] (٘)كانت جائزتو[

 .(ٙ)فيما عداىا على أكثر منووَ  ،مهر الزوجةمن يف ىذه على أق   اإلتفاؽوحص  

يف شروطو  (كالثمن  - فادد َل -)الصحيح  (الصداق) ]إذ[ موؿتوهبوز العقد بأدىن م
 .وأحكامو

 .كما تقرر داؽؼ ذكر الص  خببَل  ،الثمن ركناف كاف ذكر إوَ  ، حد لو مقدرأنو اَل : ومنها
 .(ٚ)«ا من حديدلو خاسبً وَ  تمسال» :ػبرب ؛يكوف لصداقا يكوف شبنا جاز أف از أففكلما جَ 

 بو: غَت منتفع أوْ  ،أو قبس ،نحو ؾبهوؿبأو  ،اليتوعدـ مَ  أوْ  ،تموؿ لقلتويفلو عقدا دبا ال 
 .ػبروجو من العوضية ؛(ٛ)فسدت التسمية

 

                                                           

 (ٖٚٙ: ص) االختصار غاية ح  يف األخيار كفاية،  (ٕٙٗ/ ٕ) اؼبهذب انظر:( ٔ)
/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٖٕ/ ٛ) شرح الوجيزالعزيز  . انظر:مل ىب  نكاحا عنو، وألنو أدفع للخصومة ألنو  (ٕ)

ٖٙٚ) 
 (ٕٓٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٕٛ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية  انظر:( ٖ)
 "ملكا لغَته جائزه[. بيف: (  ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (٘)
 (ٜٕٚ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٓٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٙ)
 ٕٙ٘تقدـ زبرهبو ص: ( ٚ)
 (ٖٙٗ/ ٕ) اؼبهذب، (ٜٖٗ/ ٜ) الكبَت اغباويفسدت التسمية ولصح النكاح دبهر اؼبث . انظر: ( ٛ)
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 .(ٔ)قمع الباذقبانةوقشر البصلة وَ  مري غَت اؼبتموؿ بالنواة واغبصاةيالص  َ ثَ مَ وَ 

 .(ٕ)ا من خبلؼ أيب حنيفةخروجً  ػينقص عن عشرة دراىم فضة خالصة ويسن أف ال

 .(ٖ)ثور أىبخروجا من خبلؼ  ،ينبغي عند عدـ مراعاة ىذا أف ال ينقص عن طبسة دراىموَ 

 .(ٗ)عنهم ا من خبلؼ مالك رضي اهللخروجً   ثبلثةً ٍب

 (ٙ)لصداؽ أـ حبيبةإأما وَ  .(٘)اتووزوجَ  لصدقة بناتو أك  ،طبسمائة درىم َلىأف ال يزيد عَ وَ 
 .(ٚ)ا لو [ إكرامً ب/ٗٚٔفكاف من النجاشي ] ،رضي اهلل عنها أربعمائة دينار

 .(ٛ)روجا من خبلؼ من أوجبوخَ  ،وأف ال يدخ  هبا حىت يدفع ؽبا شيئا من الصداؽ

                                                           

 (ٜٖٙ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: النق  عنو ( ٔ)
 (ٕ٘ٚ/ ٕ) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع، (ٓٛ/ ٘) للسرخسي اؼببسوطانظر: ( ٕ)
 (ٜٕٛ/ ٚ) النجم الوىاجانظر النق  عنو: ( ٖ)
 رسالة على الدواين الفواكو، (ٔ٘٘/ ٕ) اؼبدينة أى  فقو يف الكايف، (ٗٔٔ/ ٔ) اؼبالكي الفقة يف التلقُتانظر: ( ٗ)

 .(٘/ ٕ) القَتواين زيد أيب ابن
 (ٜٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (٘)

: كم كاف لصداؽ رسوؿ اهلل عن أيب سلمة بن عبد الرضبن، أنو قاؿ: سألت عائشة زوج النيب جاء يف لصحيح مسلم 
 :قاؿ: قلت: ال، قالت: « أتدري ما النش؟»، قالت: «كاف لصداقو ألزواجو ثنيت عشرة أوقية ونشا»؟ قالت
 وجواز الصداؽ، باب- النكاح كتاب  .«ألزواجو ، فهذا لصداؽ رسوؿ اهلل نصف أوقية، فتلك طبسمائة درىم»

 ٕٙٗٔبرقم  -حديد وخاًب قرآف، تعليم كونو
 فقي  اظبها، يف اختلف وسلم، عليو اهلل لصلى النيب أمية، زوج بن حرب بن لصخر سفياف أيب بنت أـ حبيبة: رملة (ٙ)

 لصفية عاما، وأمها عشر بسبعة البعثة قب  ولدت العلم أى  صبهور عند الصحيح وىو رملة، واؼبشهور ىند وقي  رملة
 سفياف أيب بنت حبيبة أـ وسلم عليو اهلل لصلى النيب زوج النجاشي أف -قتادة عن سعيد، عن العاص، وروي أيب بنت
 يف اإللصابة، (ٖٗٛٔ/ ٗ) األلصحاب معرفة يف . انظر: االستيعابوتوفيت أـ حبيبة سنة أربع وأربعُتاغببشة.  بأرض
 (ٓٗٔ/ ٛ) الصحابة سبييز

 (ٓٙ/ ٛ) البخاري لصحيح لشرح الساري إرشاد، (ٕ٘ٔ/ ٜ) مسلم على النووي شرحانظر: ( ٚ)
 (ٕٓٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٛ)
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الطف  لصداقا  أـَ  واألبِ  ،لصداقا لزوجتو اغبرة العبدَ  متناع جع  السيدِ اوال يرد على التشبيو 
نو يصح إلصداؽ أل؛ شبنا ك   مع لصحة جع  ،اأحد أبوي الصغَتة لصداقا ؽبَ  وجع ِ  و،لزوجت

 .(ٔ)ألنو لعارض ،متناعو يف خصوص ىذه الصور نظر البَل فَ  ،ذلك يف اعبملة

  ،(ٕ)التطيُتعلى ومل يقدر  ،إذا مل يبلك غَته ،اتر عورتو يصح إلصداؽ سَ أفهم التشبيو أنو اَل وَ 
 .(ٖ)بو لتعلق حق اهلل بو شراءكما ال يصح بيعو وال ال

 .-بناء على لصحة بيعو كما مر- (ٗ)لصداؽ الدين لغَت من ىو عليوإأنو يصح وَ 

فليس كالثمن ب  حيث فسد الصداؽ مل  ،الفاسد ه:ال فاسد :بقولو من زيادتو (٘)/خرج وَ 
ولذلك مل  ،بة العوضية فيو مل تقو قوهتا يف الثمنئألف شا ؛ووجب مهر اؼبث  ،يفسد العقد
 .(ٙ)هبب تسميتو

 يء،القصد بو بياف أنو ال يتقدر بش أف إمبا ىو فيما مر منَوبذلك يعلم أف التشبيو بالثمن: 
 لو منا ورد على ألصْ ال ورد عليو مَ إو  ،ال مطلقا (ٚ)ةا يأٌب أيضا ردا على من قدره بعشر مع مَ 
[ فيما مر يف أف اؼبعُت الصحيح قب  قبضو أ/٘ٚٔوإف اشًتكا ] .خببلؼ الثمن ،غَت ركن أنو

                                                           

 .(ٜٕٚ/ ٚ) النجم الوىاجانظر:  (ٔ)
/ ٗ) مغٍت احملتاجكما جاء يف:   اؼبث  دبهر يصح الباقي ويف يضاده، ما قارنو ألنو ؛األوىل الصورة يف النكاح يبط و 

ٖٙٛ) 
 سًت العورة بالطُت( ٕ)
 (ٖٛٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٖ)
 (ٖٗٚ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٔٓٗ/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر:( ٗ)
 [أٗٗ]ب/ هناية:( ٘)
 (ٕ٘ٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٔٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 ب." سقط من:  ةردا على من قدره بعشر  قولو"(  ٚ)
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 ال فيضمنو الزوج ضماف عقدٍ  ٍَب   السابقة أو اؼببيع قب  قبضو يف صبيع أحكامو ،كالثمن
 .وإف تلف بإتبلفو دبا مر ٍَب   (ٕ)التصرؼ فيواؽبا  لويل مَ اَل فبل هبوز ؽبا وَ  ،(ٔ)دٍ ي

إف كاف قد عرضو وَ  ،ووجب ؽبا مهر اؼبث  ،انفسخ :أو بآفة ،تلفيمنو أف يبتنع من تسليمو فوَ 
 .(ٖ)قدر عوده إىل ملكو قبي  التلفيوَ  ،عليها فامتنعت

 .(ٗ)قْبضٌ  :-لغَت كبو لصياؿ- ىي أى ٌ وإتبلفها لو وَ 

إف فسخت طالبت الزوج وَ  ،فإف أجازت طالبتو بالبدؿ .ػبياريثبت ؽبا ا :وإتبلؼ أجنيب لو
 .(٘)دبهر اؼبث 

فإف أجازت فلها قسط قيمة  ،زبَتت :أو آفة ،فإف كاف عينُت فتلفت إحدانبا بإتبلؼ الزوج
فإف فسخت فلها  ،زبَتت :تبإف تعيوَ  .وإف فسخت فلها مهر اؼبث  (ٙ)التالف من مهر اؼبث 

طالب ت اَل وَ  ،فلها عليو األرش ا،ا مل يكن اؼبعيب أجنبيببل أرش مَ ازت أخذتو وإف أجَ  ،اؼبهر
 .(ٚ)بو الزوج

                                                           

 (ٕٓٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب (ٖٕٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر: على القوؿ اعبديد( ٔ)
 (ٕٔٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٕ)
 (ٜٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٓ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٜٜٕ/ ٚ) النجم الوىاج،  (ٕٔٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 (ٖٛٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
سقط من:  "إف تعينتوَ  ،فإف أجازت فلها قسط قيمة التالف من مهر اؼبث  وإف فسخت فلها مهر اؼبث قولو: "( ٙ)

 ب.
 (ٖٕ٘-ٕٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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 .إال إف طلبتها منو فامتنع ،فإف تلفت بيده مل يضمنها ،لك الزيادة اغبالصلة يف يده مطلقاسبوَ 
[ وفارقت الزيادة بأهنا مل ب/٘ٚٔ] ،وإف طالبتو بالتسليم فامتنع ،استوفاىَ ا يضمن منفعة اَل وَ 
 .(ٔ)بلؼ اؼبنافعخب ،فكاف ال شبهة لو فيها بوجو ء،داتبااوؽبا عقد الصداؽ تتن

 يصح إلصداؽ وأنو اَل  ،أنو هبوز االستبداؿ عنو بشروطو السابقة :استفيد من التشبيو أيضاوَ 
 .كما يأٌب  (ٕ)رٍ كبو طبر وحُ 

ال  ،لتسليم الصداؽ اؼبسمى يف العقد ،نفسها قب  وطءلللمرأة الرشيدة حبس  :أي (ولها)
 (ٖ)إف أج 

ة، أو وليو، َوقد يشملو كبلمو ىنا، وإف ولسيد أم- .بصغر أو جنوف أو سفو (ةٍ ي ناقصولول)
لنفسَها عن  حبٌس() -(ٗ)علم من كبلمو قب  الباب، كما مش  السفيهة خببلؼ كبلـ ألْصلو

غَته إف  ( أي: حىت يسلم الزوج، أو وليو: اؼبهر اؼبعُت، أو لتسليمهسبكُت الزوج قب  وطء )
 .(٘)كاف حاال، كالبائع، سواء أخر تسليمو لعذر أـ اَل 

، خبلفًا ؼبا يف الشرح (ٙ)( َوإف ح  قب  التسليم، كما رجحو الشيخاف ىنال إن أجل)
؛ لوجوب تسليمَها قب  اغبلوؿ؛ ألهنا رضيت بالتأجي ، كما (ٚ) الصغَت، َوإف لصوبو اإلسنوي

 يف البيع على َما مر.

                                                           

 (ٖٗٓ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٔ)
 "وخنزير". ب: يف:(  ٕ)
 (ٕٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب، (ٖٓ٘/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٖ)
 (ٚٚٗعبارتو: "ولويل الصغَتة واجملنونة". اغباوي )( ٗ)
 (ٕٔ٘/ ٘) التهذيب، (ٕٗٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٜٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٗٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٙ)
 (٘ٚٔ/ٚاؼبهمات )( ٚ)
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َوبُت َما لو اشًتى سلعة بثمن مؤج ، ٍب أفلس ومل يتفق للحاكم بيعها حىت َويفرؽ بُت ىذا 
: بأف البائع ٍب  اَل تقصَت منو لطروء الفلس بعد العقد اؼبنايف (ٔ)ح  األج : فإف للبائع الفسخ

بذمتو، إذ ىو مل يرض هبا، إال عند عدـ الفلس، خببلؼ اؼبرأة ىنا فإهنا [ أ/ٙٚٔ]للرضا 
  يطرأ ما يعارض ذلك.رضيت بذمتو، ومل

، إال أف يفرؽ بأف (ٕ)]وقضيتو أنو لو طرأ ما يعارضو كإفبلسو، كاف ؽبا اغببس، وىو ؿبتم 
، فلم سبكن من الفسخ -كما يأٌب يف النفقات-ؽبا ىنا مندوحة عن اغببس وىو الفسخ 

قة واغببس مع قدرهتا على الفسخ الذي تص  بو إىل سباـ حقها، ال يقاؿ إف الفسخ فيو مش
-عظيمة وخبلؼ جري فبل يضطرىا إليو، ب  هبوز ؽبا اغببس أيضا؛ ألنو أسه  ألف القوؿ 

إهنا ال رببس مع البياف، فإذا امتنع مع أهنا تص  بو لو جاز ؽبا  -التفريع على قوؿ الشيخُت
إىل حقها: فأوىل إذا أعسر؛ ألهنا ال تص  بو إىل شيء وؽبا مندوحة أخرى وىي الفسخ كما 

 .(ٖ)تقرر[

: يف مبحث نكاح األمة، من كبو أمة مزوجة -يف غَت ما قدمو-َوَما ذكر يف اغببس ؿبلو 
باعها السيد أو عتقها، وأـ ولد زوجها ٍب َمات وعتقت دبوتو، وعتيقة أولصى ؽبا السيد 

 بصداقها.

 .(ٗ)َوللويل ترؾ اغببس إف رآه مصلَحة

 

                                                           

 (ٖ٘ٓ/ ٚ) الوىاج النجمانظر: ( ٔ)
 (ٗ٘ٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٖ)
 ، (ٖٓٚ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
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تأخَت التسليم لعذر؛ ألف التقصَت منو الزوج عليها يف مدة اغببس وجوبا، وإف كاف ( وينفق)
 .(ٔ)اَل منها

من الزوجُت يف البداءة بالتسليم، أي: ألجلو، أو عنده، بأف قالت: ال أمكن حىت  (َولنزاع)
الزوج الصداؽ  (وضع)يسلم الصداؽ. وقاؿ: ال أسلم حىت سبكٍت، اجربا دبا  ذكره بقولو 

أجربىا اغباكم على التمكُت. فإذا مكنت، أي:  ثم أجبرت() ( بإجبار اغباكم)عند عدل
 ، وإف مل يأهتا الزوج؛ ؼبا فيو من فص  اػبصومة.(ٕ)سلم العدؿ اؼبهر ؽبا

واستشك  ابن الرفعة التسليم إىل العدؿ: بأنو إف كاف نائبها: فاجملرب الزوج، َوإال فاجملربة 
، أخذا (ٗ)أو نائبهَما . َواألوجو يف اعبواب: أنو نائب الشرع لقطع اػبصومة بينهما،(ٖ)ىي

 من مسألة أخذ اغباكم الدين اآلتية. 

َوىذا أوىل من جواب ابن الرفعة بأنو نائبها، كما لصرح بو اعبيلي، أخذا من  [ ب/ٙٚٔ]
كبلمهم فيما إذا  أخذ اغباكم الدين من اؼبمتنع، فإف اؼبأخوذ يبلكو الغرًن وتربأ ذمة اؼبأخوذ 

من تسليمو إليَها، َوىي فبنوعة من التصرؼ فيو قب  سبكينها، منو. َومع كونو نائبها ىو فبنوع 
 .(٘)خببلؼ القوؿ بإجبار الزوج، فإنا إذا أجربناه أطلقنا تصرفها يف اؼبأخوذ دبجرد التسليم

 

                                                           

 (ٕٖٚ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٚٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٔ)
 (ٜٕ٘/ ٚ) الطالبُتروضة ، (ٕٗٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (ٜٕٗ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٖ)
 (ٖٔٚ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 (ٜٕٗ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (٘)
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بأف مسألة أخذ اغباكم للدين اَل شاىد فيها، إذ القبض فيها يستقر بو اؼبلك؛  (ٔ)وهباب: /
، بدلي  إهنا لو امتنعت من (ٕ)ا القبض اَل يستقر بو اؼبلكألنو ال علقة للمدين بو، َوىن

 ، فانتفى كونو نائبها.-(ٖ)كما لصرح بو اإلماـ-التمكُت بعد قبض العدؿ اسًتده الزوج 

( ىو بو لم يرجع)الزوج فسلم الصداؽ، فامتنعت من التمكُت  (بادر( مل يتنازعا ب  )َوإن)
ب   -كما لو عج  الدين اؼبؤج -بالتسليم ؛ لتربعو -(ٗ)خبلفا ؼبا يقتضيو كبلـ ألصلو-

. والتقييد هبا من (٘)ذبرب ىي على التمكُت، كرشيدة بادرت بالتمكُت، فلم يسلم الزوج
 زيادتو.

( منها، َولو يف الدبر، يسقط حبسها، طوعا)منو ؽبا بقيد زاده بقولو  (بعد وطءفإهنا )
 .(ٙ)عا قب  قبض الثمنمترب /أ[ ٚٚٔ]لتمكينها منو، كما لو سلم البائع اؼببيع 

، وىي مكرىة أو لصغَتة أو ؾبنونة أو سفيهة، َولو بتسليم -قب  وطء أو بعده-خببلفها 
خبلفا ؼبا يقتضو  -الويل، فإف حقها ال يسقط دببادرهتا بالتمكُت، فلها بعده حبس نفسها 

 (ٛ)ولعدـ، حىت تقبض اؼبهر؛ ألف القبض يف النكاح بالوطء دوف التسليم، -(ٚ)كبلـ اغباوي
 .(ٜ)االعتداد بتسليم اؼبكرىة ومن بعدىا

                                                           

 [بٗٗ]ب/ هناية:( ٔ)
 ب.قولو" ألنو ال علقة للمدين بو َوىنا القبض اَل يستقر بو اؼبلك " سقط من: (  ٕ)
 (ٖٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب (ٖ)
 ( وفيو:"ومن بادر أجرب اآلخر، واف امتنع رجع ال ىي بعد الوطء".ٚٚٗاغباوي ص: )( ٗ)
 ، (ٖٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٘)
 (ٕٖٚ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٙ)
 هة.، ومل يستثن الصغَتة أو اجملنونة أو اؼبكرىة أو السفييف الصفحة السابقة تقدمت عبارتو( ٚ)
 "ويقدـ"  ب: يف:(  ٛ)
، وبعده يف الصغَتة واجملنونة وجهاف، وقبلو القطع -على األلصح–اؼبكرىة ؽبا حبس نفسها قب  الوطء أو بعده ( ٜ)

 (ٕٓٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز بصحتو. انظر:
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-نعم لو كاف تسليم الويل ؼبصلحة مل يكن ؽبا رجوع، َوإف كملت، كما حبثو ابن الرفعة، 
، كما لو ترؾ الويل الشفعة ؼبصلحة، -(ٔ)وارتضاه األذرعي، َوالبلقيٍت وغَتنبا، خبلفا للشارح

 .(ٕ)رفليس للمحجور عليو األخذ هبا بعد زَواؿ اغبج

 .(ٖ)َوفرؽ الشارح بينهما: بأف ىنا تفويتا َوٍب إمساؾ عن التحصي 

يرد: بأف اإلمساؾ عن التحصي  تفويت أيضا، ب  التفويت ٍَب أًب لليأس من أخذ الشقص، 
 خببلفو ىنا فإف اؼبطالبة باؼبهر ال سبتنع، َوإف قلنا بعدـ اغببس.

، ورأى الويل اؼبصلحة وعدـ االمتناع، ويؤخذ من القياس أف كبو الس فيهة لو سلمت فوطئت
، وإف (ٗ)مل يكن ؽبا االمتناع، كما لو أهنا لو سلمت َورأى الويل خبلفو، كاف لو الرجوع

 اؼبصنف بالرشيدة يفهمو.[ ب/ٚٚٔ]وطئت كما حبثو الزركشي. وتعبَت 

 .(٘)وؼبن سلمت نفسها قبض الصداؽ اؼبعُت بغَت إذف الزوج، كنظَته يف البيع

وجوبًا زوجة هبا كبو مرض، أو لصغر ال وبتم  معو الوطء، وقد استمهلت ىي أو  وتمهل() 
( الوطء، َوإف سلم الصداؽ؛ ألف التسليم ؿبموؿ على العرؼ، ومل هبز بتسليم لتطيقالويل )

 .(ٚ). ومن ٍب حـر وطؤىا(ٙ)مث  ىذه، َوألنو ردبا وبملو فرط الشهوة على اعبماع فيتلف بو

 

                                                           

 /ب[ٚٚٔشرح االرشاد للجوجري ]( ٔ)
 (ٕٔ٘/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:  ( ٕ)
 شرح االرشاد للجوجري اؼبرجع السابق( ٖ)
 (ٖٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٔ٘/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
 (ٖٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٘)
 (٘ٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب، (ٖٖ٘/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر:( ٙ)
 (ٕٚٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
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، فإف سلمو مل (ٔ)سليم لصغَتة، َواَل يلزمو تسليم اؼبهر بتسليم لصغَتة ال توطأويكره للويل ت
 .(ٕ)يسًتد، كما اقتضى ترجيحو كبلـ ألص  الروضة

َولو قاؿ: سلموا إيل من اَل ربتملو وألصرب: وجب تسليم اؼبريضة لو، إف كاف ثقة؛ ألهنا ؿب  
تناع، خببَلفو الصغَتة ال هبب التمتع يف اعبملة. ومن ٍب لو سلمت نفسها، مل يكن لو االم

، ىذا (ٖ)تسلمها لو، ولو ثقة، َولو ُسلمت لو كاف لو االمتناع؛ ألنو نكح للتمتع ال للحضانة
 .(ٗ)َما مشى عليو يف روضو

لكن الذي جـز بو صبع متقدموف، واقتضاه َكبَلـ العراقيُت، َونص اؼبختصر، َورجحو الزركشي: 
، وكبلمو ىَنا يقتضيو. َومع ذلك لو سلمت (٘)َوىو األوجوأنو ال هبب تسليم اؼبريضة أيضا، 

 نفسَها لو، مل يكن لو االمتناع على األقيس يف الشرح الصغَت.

ؽبا االمتناع؛ ألف عذرَىا غَت متوقع الزواؿ كالرتقاء، لكن ؽبا /أ[ ٛٚٔ]والنحيفة باعببلة ليس 
  (ٙ)بغَته أو يطلق، َواَل فسخاالمتناع من التمكُت من الوطء، إف خافت اإلفضاء، فيتمتع 

 كما مر بتفصيلو يف العيوب.

َومن أفضى امرأتو مل يعد حىت تربئ، فإف ادعت عدـ الرباءة، أو ادعى ويل لصغَتة أهنا ال 
ربتم ، فأنكر الزوج: عرضت على أربع نسوة ثقات، أو فبسوحُت، أو ؿبرمُت للصغَتة. 

 .(ٚ)ها؛ ألنو اَل يعرؼ إال منهاوتصدؽ كبيفة ادعت بقاء أمل بعد االندماؿ: بيمن

                                                           

 (ٖٖ٘/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٔ)
 (ٕٔ٘/ ٘) التهذيب، (ٖٕٕ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيطانظر: ( ٕ)
 (ٖٖ٘/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٖ)
 (ٕٙٔ/ٕانظر: روض الطالب )( ٗ)
 (ٕٗٓ/ ٖ) اؼبطالب أسٌت،  (٘ٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب، (ٕٕ٘/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط انظر:( ٘)
 (ٖٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٔٙ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)
 (ٕٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٚ)
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-( من األياـ بلياليها إف استمهلت ىي أو الويل إلى ثالث)وسبه  الزوجة وجوبا أيًضا  
 ، وإمبا هبب اإلمَهاؿ:-وحذفت التاء غبذؼ اؼبعدود أو تغليًبا لليايل

. وقدر (ٔ)من وسخ كاستحداد ألف ذلك منفر فإزالتو أدعى إىل بقاء النكاح (لتنظيف)
بالثبلثة فقط؛ ألف الغرض من ذلك وبص  فيها وألهنا أكثر القلي  وأق  الكثَت، َواؼبراد ما يراه 

 .(ٕ)قاض منها ألنو أمر ؾبتهد فيو

أي دوف كبو حيض َونفاس وجهاز وظِبَن؛ ألف مدة األولُت قد تطوؿ ويتأتى التمتع ( فقط)
 . (ٖ)غَتنبا ال أمد لو معها ببل وطء َومع احتمالو اَل تضرر خببلؼ اؼبريضة، وألف

َواَل فرؽ بُت أف تزيد مدهتما أو الباقي منها على ثبلثة أْو اَل، خبلفا ؼبا ذكره [ ب/ٛٚٔ]
 .(ٗ)اؼبتويل

. َولو كانت (٘)َولو علمت إحدانبا أنو يطأ جاز ؽبا االمتناع، ب  وجب كما قالو اإلَماـ
 متنظفة حـر عليها طلب اإلمهاؿ إال برضاه.

أي: األمن من سقوط كلو بالفسخ، َوشطره -الواجب بالعقد أو الفرض  اؼبهر( وتقرر)
كوقوعو يف كبو   (وإن حرم)أي غيبة اغبشفة، أو قدرَىا من مقطوعها  بوطء() -(ٙ)بالطبلؽ

                                                           

 (ٕٕ٘/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط، (٘ٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: (  ٔ)
 (ٕٙٔ/ٕانظر: الديباج يف توضيح اؼبنهاج ) (ٕ)
 (ٜٖٓ/ ٚ) النجم الوىاج ، (ٖٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
. ولعلو ألصح كما جاء يف: مل تزد مدة حيضها على مدة التنظيف اإذ سبه  اغبائضنُق  عنو يف التتمة أنو ذكر أف  (ٗ)

 .(ٖٖٚ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٜٖٓ/ ٚ) النجم الوىاج
 (ٙٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب (٘)
 (ٕٗٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٙ)
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حيض أو دبر؛ الستيفاء مقابلو، وألف وطء الشبهة يوجبو ابتداء فوطء النكاح أوىل 
 .(ٔ)بالتقرير

، َوألف النكاح ال (ٖ)الصحابة (ٕ)ألحد الزوَجُت يف النكاح الص حيح؛ إلصباع / (وموت)
. (ٗ)يبط  بو بدلي  التوارث، َوإمبا ىو هناية العقد، الستيفاء اؼبعقود عليو، بدلي  اإلجازة

 يسقطانو. (٘)وتقدـ أف قت  السيد أمتو َوقتلها ]نفسها[

، (ٚ)الورثة العتق، استمر النكاح َواَل مهر (ٙ)ولو أعتق مريض من اَل يبلك غَتىا ]وأجازت[
 .(ٛ)قالو يف البياف

 

                                                           

 (ٖٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕٗ/ ٛ) الوجيزالعزيز شرح انظر: ( ٔ)
 [أ٘ٗ]ب/ هناية:( ٕ)
 ؽبا يفرض وال يتزوج الرج  باب-النكاح كتاب (ٜٓٙ/ ٔ)ماجو  ألصحاب السنن عند ابنيشهد لو ما أخرجو  (ٖ)

 -مات حىت لصداقا يسم ومل تزوج فيمن باب-  النكاح كتاب (ٖٕٚ/ ٕ)داود  ، وأيبٜٔٛٔبرقم -ذلك على فيموت
 فيموت اؼبرأة يتزوج الرج  يف جاء ما باب- النكاح أبواب (ٕٗٗ/ ٖ)ولصححو  والًتمذي، ٕٙٔٔ، ٕٗٔٔبرقم 
 :ٖٖٗ٘برقم -لصداؽ بغَت التزوج إباحة- النكاح كتاب (ٕٔٔ/ ٙ)، والنسائي ٘ٗٔٔبرقم -ؽبا يفرض أف قب  عنها

أنو سئ  عن رج  تزوج امرأة ومل يفرض ؽبا لصداقا ومل يدخ  هبا حىت مات، فقاؿ ابن  رضي اهلل عنو: عن ابن مسعود
مسعود: ؽبا مث  لصداؽ نسائها، ال وكس، وال شطط، وعليها العدة، وؽبا اؼبَتاث، فقاـ معق  بن سناف األشجعي، 

 .، ففرح هبا ابن مسعود«امرأة منا مث  الذي قضيت يف بروع بنت واشق قضى رسوؿ اهلل »فقاؿ: 
 (ٓٚ: ص) اإلصباع مراتبوحكى اصباع العلماء ابن حـز يف: 

 (ٖٔٔ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٖٕٗ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:  ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
 واهلل أعلم. لعلو األقرب للمعٌت ب،" وتزوجها" وما أثبتو من: يف: أ(  ٙ)
وجاء فيها: "وأنو ال مهر ؼبعتقة مريض نكحها ٍب مات وىي ثلثو أو ك  مالو  ب،اختلفت العبارة يف نسخة: (  ٚ)

 وأجازت الورثة"
 (ٕٛٔ/ ٛ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف (ٛ)
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. (ٔ)َوشرط تقرر اؼبسمى يف الصورتُت: قبضو، َوإال انفسخ بتلفو، َورجع إىل مهر اؼبث  كما مر
: أف ال ينفسخ النكاح بسبب سابق عليو، وإال سقط ووجب اؼبث ،  (ٕ)َويف لصورة ]الوطء[

 كما  مر أيضا.

الفرج، /أ[ ٜٚٔ]كاستدخاؿ مائو، واؼبباشرة يف غَت ( ٖ)اؼبوت: اػبلوة َوكبوىاوخرج بالوطء وَ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ ؛ آلية:(ٗ)أو فيو بدوف اغبشفة، فبل يتقرر بذلك

. وكما ال يلتحق ذلك بالوطء يف َسائر األحكاـ من حٍد (ٙ). أي: ذبامعوىن(٘)چۉ
 .(ٚ)وغسٍ  َوغَتنبا

                                                           

 ٖٓ٘انظر ص: ( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٕ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. : ب،"وخرج بالوطء: اؼبوت واػبلوة وكبونبا". وما أثبتو من أ:يف:( ٖ)
 ، (ٗٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٛٚٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٗ)
 . ٖٕٚالبقرة: سورة  (٘)

 (ٜٜٔ/ ٖ) القرطيب تفسَت، (ٛٔٔ/ ٘) الطربي تفسَتانظر: ( ٙ)
 (ٖٗٚ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٚ)
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 []فصل: في الصداق الفادد

ألهنا مل  (بفساد : مهُر مثل)( حينئذ فالواجب وومر أف َفَساد الصداؽ ال يفسد النكاح )
 .(ٔ)ترض بإتبلؼ بضعَها ؾبانا، ومل يسلم ؽبا اؼبسمى، فرجع إىل بدؿ البضع، َوىو ما ذكر

اػباطب، فقاؿ لو: زوجتكها دبا  (زوجني بَما شاء)قوؿ اؼبرأة لوليها:  (كـــــ)ولفساده لصور: 
، للجهالة، كإلصداؽ عبد الويل َما شاءه، بأف مل يعلمو بو قب  اإلهباب( )جهلقد  (وشئت )
 .(ٕ)، َواَل يضر اإليهاـ لفظا-خببلؼ ما لو أعلمو بو-مل يصفو 

 .(ٗ)أوىل، َولذا مل يصرح بو، َوإف لصرح بو ألصلو (ٖ)والفساد عند اعبه  إذا أطلقت ]اإلذف[

كمغصوب:   (٘)أو كبوه، فبا فيو عدـ اؼبالية مطلقا، أو للزوج بخمر(( كما إذا زوجَها ))و
 .(ٙ)فيجب مهر اؼبث ، سواء أجهلت اؼبفسد لعذر، أو غَته، أـ علمتو

 ، كما يأٌب.(ٛ)، خببلفو يف اػبلع(ٚ)َوكبو الدـ ىنا كاػبمر

 

                                                           

  (ٕٛ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٕٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
، (ٛٓ٘/ ٘) التهذيبإف جه  وجب مهر اؼبث ، وإف علمو وجب اؼبسمى، وإف كاف دوف مهر اؼبث . انظر: ( ٕ)

 (ٕٙٚ/ ٚ) روضة الطالبُت
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٖ)
.: مهَر اؼبث ( اغباوي ص: وإف أُذف. -وُجه –.، ودبا شئت فساُده بأف ال يبلك كحرٍّ وطبر..عبارتو: )ويوجب ( ٗ)
(ٗٚٛ) 
 (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٗٙ/ ٚ) روضة الطالبُتنظر: ا( ٘)
 أي: عدـ ملكو للصداؽ.( ٙ)
 (ٗٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٚ)
 (ٖٗٛ: ص) االختصار غاية ح  يف األخيار كفاية،  (ٜٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٛ)



 الصداق الفاسد                                                                                           الصداق كتاب

 
 ٘ٗٔ 

َوالفرؽ أف اؼبغلب من جانب اؼبرأة اؼبَعاوضة، فاعترب كوف العوض مقصودا، خببلؼ َما ىنا، 
ب للمهر غالبا، فوجب بالدـ، الوطء، وىو موج[ ب/ٜٚٔ]َوأيًضا فمقصود النكاح 

 ذبب بالدـ شيء. (ٔ)ومقصود اػبلع الفرقة، َوىي ربص  غالبا بغَت عوض، فلم

ولو ألصدقها عبدين، فباف أحدنبا حرا، أو مغصوبا: بط  فيو فقط، وزبَتت فإف فسخت: 
 .(ٕ)فلها مهر اؼبث ، وإف أجازت: فلها مع الباقي حصة التالف من مهر اؼبث  حبسب قيمتهما

( أي: الصداؽ؛ ألنو مل خيار فيه )شرط ( كما إذا زوجَها دبسمى لصحيح لكن معو)
أْو  إعطاء أٍب(( مع شرط ))أوْ  يتمحض عوضا، ب  فيو معٌت النحلة، َفبَل يليق بو اػبيار.

( من الصداؽ، أو غَته كزوجتكها بألف َعَلى أف تعطيٍت )كذا غَته من األولياء، أو غَتىم
ن الصداؽ، فهو شرط عقد يف عقد، وإال فقد جع  بعض ما التزمو يف ألًفا، ألنو إف مل يك

 .(ٖ)مقابلة البضع لغَت الزوجة، فيفسد كما يف البيع

. (ٗ)ولو قاؿ: زوجتكها بألف على أف يل ألفا، فأوىل بالفساد. ومن ٍب مل يصرح بو كألصلو
يف عقد لصروبا،  ووجو األولوية: قوؿ صباعة بالصحة يف األوؿ دوف ىذا؛ ألف فيو شرط عقد 

 كما يدؿ عليو قولو: يل، خببلؼ اإلعطاء، فإنو ال يستلـز التمليك.

بالنسبة لرشيدة ،كأف أذنت لوليها أف يزوجَها ( معين)( قدر بأقل من)كما إذا زوج   (و)
 بقدر اَل يتغابن دبثلو بالنسبة  (مهر مثلبأق  من )/أ[ ٓٛٔ] (أو)بألف، فزوجها خبمسائة 

                                                           

 "نعم هبب". ب:يف: (  ٔ)
 (ٕٗٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٓ٘/ ٘) التهذيب انظر:( ٕ)
 (ٕٙٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕ٘٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيزيفسد اؼبسمى وهبب مهر اؼبث . انظر: ( ٖ)
عبارتو: )ويوجب فساُده بأف ال يبلك كحرٍّ وطبر ...... ، وشرط اػبيار فيو، وأف ألبيها كذا، أو أعطيو، .....:  (ٗ)

 (ٛٚٗمهَر اؼبث ( اغباوي ص: )
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بكسر البلـ، ويصح بفتحها، كما يف نسخة، كأف ُتْطِلق الرشيدُة اإلذف لوليها  (لمْطِلقة أذنٍ )
، فيزوجَها بدوف -بناء على لصحة اإلذف كذلك، وىو األلصح-من غَت تعرض لقدر الصداؽ 

، (ٔ)مهر اؼبث . َوفساد الصداؽ فقط يف الصورتُت، ووجوب مهر اؼبث ، ىذا َما رجحو النووي
، من فساد النكاح بذلك، ؼبا مر أف َفَساده ال يفسد  (ٖ)عي، كالراف(ٕ)خبلفا للَحاوي

 .النكاح

( لصغر أو جنوف، بأق  من مهر اؼبث ، فيصح النكاح دبهر اؼبث . نحو مجبرة( كتزويج )و)
 .(ٗ)وَوجو فساد اؼبسمى يف اؼبَسائ  الثبلث: انتفاء اغبظ َواؼبصلحة فيو

 بالنسبة للماؿ، وإف اشًتط إذهنا يف النكاح.وكبو اجملربة: السفيهة، من حيث إلغاء عبارهتا 

لو ربت حجره َوإف سف   (لبن)كما إذا قب  بأكثر من مهر اؼبث  دبا ال يتغابن دبثلو   (و)
 .(٘)( أي: احملجور النتفاء اغبظ أيضا)من ماله

لصداقا مل يكن  أما لو قب  لو بأكثر من مالو، فيصح اؼبسمى دينا كاف أو عينا؛ ألف اجملعوؿ
حىت يفوت، َوالتربع إمبا  حص  يف ضمن تربع األب، فلو ألغي، فات على  (ٙ)ملكا لبلبن

 .(ٚ)االبن، ولـز مهر اؼبث  يف مالو، وىذا َما قطع بو صبع

 

                                                           

 (ٕٚٚ-ٕٙٚ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٔ)
 (ٜٚٗ-ٛٚٗاغباوي الصغَت )( ٕ)
 (ٕٓٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٚٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٗ)
 (ٕٚٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٓٓ٘/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٘)
 ."لؤلب"  ب:يف: (  ٙ)
/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٗٓ٘/ ٘) التهذيب، (ٖٕٗ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط، (ٓٓ٘/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر:( ٚ)

ٕٓٙ) 
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ورجح اؼبتويل َوغَته: فساده؛ ألنو يتضمن دخولو يف ملك االبن، ٍب يكوف متربًعا [ ب/ٓٛٔ]
 .(ٔ)بالزائد

. ورد : بأف لو عتق عبد االبن (ٕ)الروضة دبنعو إعتاقو عنو عبد نفسو يف كفارة القت وأيده يف 
 .(ٖ)يف ذلك على النص، فعتق عبد نفسو أْوىل

بأف يكوف لرج  َولٌد حٌر من أمة يبلك بيعَها، كأف ولدتو منو  (بأُّمهِ )( قب  لو النكاح أو)
قط، ٍب يزوجو بامرأة َويصدقها أُّمِو، َوىي يف غَت ملكو بنكاح ٍب ملكها، فتعتق عليو ىو ف

فيفسد الصداؽ، َوال تعتق األـ، وهبب مهر اؼبث  يف َماؿ الولد، إذ لو لصح دخلت األَمة أوال 
 .(ٗ)يف ملك االبن، وعتقت عليو، فيمتنع انتقاؽبا إىل الزوجة

الصداؽ يف ذلك يتضمن رفعو، خببلؼ  (ٙ)، فإثبات /(٘)وكذا لو جع  أحد أبويها لصداقا ؽبا
َما لو تضمن إثباتو رفع النكاح، كأف يأذف لعبده يف نكاح حرة أو مبعضة أو مكاتبة، 

 َوالصداؽ رقبتو: فإف النكاح يبط  كما يَأٌب.

( حاؿ كوهنا لصداقا لنسوة بألف( كأف صبع امرأتُت فأكثر يف عقد بصداؽ واحد كتزوهبو ))و
من زوجهن ( كخلع)و آبائهن، أو معتقهن، أو وكي  أوليائهن ( كأف زوجو هبن أبلهن)

كما لو -/أ[ ٔٛٔ]بعوض َواحد، فيفسد العوض؛ للجه  دبا ىبص كبل منهن يف اغباؿ، 

                                                           

 (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنو: ( ٔ)
 (ٕٗٚ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٕٚٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
 ، (ٕٚٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕٗ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط انظر:( ٗ)
 (ٕٙٓ/ ٖ) ؼبطالبأسٌت اانظر: ( ٘)
 [ب٘ٗ]ب/ هناية:( ٙ)
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؛ ألف َفَساد العوض فيهما ال يقتضي (ٔ)دوف النكاح والبينونة -باع عبيد صبع بثمن َواحد
 .(ٕ)إىل مهر اؼبث  لك  منهنفسادنبا؛ ألهنما ليسا معاوضة ؿبضة، َورجع فيهما 

َومث  ذلك ما لو لزوج ابنتيو من رجلُت بعوض واحد، خببلؼ َما لو زوج أمتيو لواحد بعوض 
 .(ٖ)واحد؛ الرباد اؼبستحق يف ىذه، دوف َما قبلها

وعن َىذه احًتز بقولو من زيادتو: ؽبن. لكن لو عرب بقولو: َوالمرأتُت بألف ؽبما، لسلم من 
أكثر من أمتُت يف عقد واحد، لكن يسه  ذلك العلم باستحالة ما ذكر  إيهاـ إمكاف صبع

 فبا مر؛ إذ العبد الذي هبوز لو اعبمع ليس لو أكثر من امرأتُت.

كمصدِق ( الستيفائو )بتعذرٍ ) هبب على الزوج مهر مث ، وإف مل يفسد اؼبسم ى (وكذا)
بطبلؽ، ولو رجعي، أو فسخ،  ( )فارقَ  لنحو قرآف أو فقو، أو لصنعة هبوز تعليمها. تعليٍم(

، َوقد اشًتط تعليمَها بنفسو، ومل يوجد مسوغ للخلوة (ٗ)كما أفاده كبلمو دوف كبلـ ألْصلو
 .(ٙ)كما لو تلف اؼببيع قب  القبض  (٘)هبَا، ]فحينئذ[ هبب ؽبا مهر ]اؼبث [

تعذر وؿبلو يف الطبلؽ إف وقع بعد الدخوؿ، وإال فيجب النصف. ويف ىذه اغبالة التعليم 
الشطر، َوىو مشاع، [ ب/ٔٛٔ]، َوإف كانت ؿبرًما لو مثبل؛ ألف الواجب ؽبا (ٚ)مطلقا

 َوالقياـ بو اَل يبكن.

                                                           

 يصح النكاح، وربص  البينونة يف اػبلع.( ٔ)
 (ٜٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٓٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 ، (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٕٖ/ ٚ) النجم الوىاج انظر:( ٖ)
 (ٛٚٗاغباوي ص: )عبارتو: "وتعذره كأف ألصدؽ تعليم القرآف فبانت، مهر اؼبث ". ( ٗ)

 (ٖٔ٘/ ٚ) النجم الوىاجألف التعبَت بالقراؽ أمش  من التعبَت بالبينونة كما جاء يف: 
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (  ٘)
 (ٕٛٗ/ ٘) التهذيب، (ٛٓٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر:  (ٙ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖٚٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  (ٚ)
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والقوؿ باستحقاؽ نصف معُت ال دلي  عليو، ب  يؤدي إىل نزاع اَل غاية لو، فإف السورة 
مهر اؼبث ،  الواحدة ـبتلفة اآليات طوال وقصرا، وسهولة َولصعوبة، فتعُت البدؿ وىو نصف 

 .(ٔ)كما نص عليو الشافعي رضي اهلل عنو يف البويطي

ومن التعذر أيضا: أف يعلَِّمها غَتُه، أو يبوت ىو، أْو ىي، أو تزيد ببلدهتا، حبيث اَل تتعلم 
 .(ٕ)إال بكلفة عظيمة، ويذىب الوقت يف تعليمَها فوؽ العادة

عليو، وال يؤمن الوقوع يف التهمة قبلو: أهنا لَصارت ؿبرمة  (ٖ)ووجو تعذر التعليم بالقرآف
واػبلوة احملرمة، لو جوزنا التعليم من وراء حجاب. َوليس ظباع اغبديث كذلك، فأما لو مل 

 .(ٗ)قبوزه لضاع، وللتعليم بدؿ يعدؿ إليو، قالو الرافعي

وال ينايف ذلك إباحة نظر األجنبية للتعليم؛ ألف كبل من الزوجُت قد تعلقت آمالو باآلخر، 
بينهما نوع ود، فقويت التهمة، فامتنع التعليم لقرب الفتنة، خببلؼ األجنبية فإف قوة  وحص 

الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم، نقلو ابن العماد َوأيده بأف الرافعي أشار إليو، لكن 
ىو /أ[ ٕٛٔ]األوجو ما صبع بو السبكي وغَته: من أف اؼبراد بالتعليم الذي يبيح النظر: 

 .(٘)واجب كقراءة الفاربة، فما ىنا ؿبلو يف غَت الواجبالتعليم ال

 

                                                           

 (ٖٗٚص: )انظر: ـبتصر البويطي ( ٔ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖٙٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  (ٕ)
 "بالفراؽ"  ب: :يف(  ٖ)
 (ٖٔٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٗ)
 (٘ٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٜٖٗ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
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أما إذا مل يتعذر التعليم فيتعُت، كأف التزمو يف ذمتو، لتمكنو من استئجار من يعلمها من كبو 
ؿبـر أو امرأة أو زوج أو لصيب أو فبسوح. وكأف كاف اؼبسمى آيات يسَتة يبكن تعليمها يف 

 .(ٕ)، ولصوبو السبكي(ٔ)ب، ىذا َما يف النهايةؾبلس واحد، حبضور ؿبـر ومن وراء حجا

لكن ظاىر َكبَلـ اعبمهور بقاء التعذر، ووجو: بأف من ذبوز معو اػبلوة قد اَل يرضى 
باغبضور، أو يرضى لكن بأجرة، وذلك خبلؼ قضية العقد، فيتعذر التعليم، وعليو فاؼبراد 

 .(ٖ)بالتعذر َما يشم  التعسر

الرجعي إىل سبكنو من اؼبراجَعة َوالتعليم، كما لو دبرت َعبد ومن ٍب مل ينظر يف الطبلؽ 
الصداؽ، فطلقت قب  الدخوؿ، فإف الزوج إمبا يرجع يف قيمة نصفو، َوإف أمكنها أف زبرجو 

 (ٗ) عن ملكها ببيع أو ىبة.

، بأف كانت لصغَتة اَل (٘)وكأف تكوف أو َتصَت حبيث ال ربـر اػبلوة هبا، كما جـز بو البقليٍت
 ي، أو لصارت ؿبرما لو برضاع، أو نكحَها بائنا.تشته

وأفادت عبارتو غبذفو تقييد ألصلو بالقرآف: أنو هبوز إلصداؽ تعليم القرآف والفقو، َوغَتنبا من 
وكذا ك  عم  يستأجر [ ب/ٕٛٔ].(ٙ)العلـو اليت هبوز تعلمها وتعليمها، كشعر ال ىجو فيو

 .(ٚ)عليو

                                                           

 (ٕٚ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب (ٔ)
 (ٜٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النق  عنو: ( ٕ)
 (ٕٙٔ/ ٖ)  اؼبطالبأسٌتانظر: ( ٖ)
 (ٖٙٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٙٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر:  (ٗ)
 (٘ٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النق  عنو: ( ٘)
 (ٓٔٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٙ)
 (ٕٓٗ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٖٗٚ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٚ)
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، إف توقع إسبلمها، وإال فبل؛ عبواز تعليمو يف األوؿ َومن ٍب يصح إلصداؽ ذمية تعليم القرآف
 .(ٔ)دوف الثاين

وال يصح إلصداؽ تعليم كبو التوراة؛ غبرمة االشتغاؿ بو. فإف وقع يف نكاحهم، فكاػبمر فيما 
 .(ٕ)مر فيو يف نكاح اؼبشرؾ

تو، فإف وال بد من تعيُت اؼبصدؽ من كبو القرآف، َوعلم الزوج َوالويل بعينو َوسهولتو أو لصعوب
مل يعرؼ ذلك أو أحدنبا وجب توكي  من يعرفو، وال يكفي التقدير باإلشارة إىل اؼبكتوب. 

كبو القرآف  (ٖ)وإمبا اكتفي برؤية الكفي  اؼبشروط يف البيع مع اعبه  بنحو اعتباره؛ ألف /
 .(ٗ)نفس اؼبعقود عليو فاحتيط فيو، والكفي  توثقة للمعقود عليو، فخف أمره

تعيُت قراءة نافع أْو غَته، فُيعلمها َما شاء. و استحسن األذرعي قوؿ البصريُت: َواَل يشًتط 
تعليمَها ما غلب على قراءة أى  البلد. َويتعُت َما عُت فإف علمها غَتَه فمتربع، َويلزمو تعليم 

 .(٘)اآلخر

كلمة، ويصح إلصداؽ التعليم شهرا، ال ُسورة يف شهر، َواَل ما ال كلفة فيو، كتعليم غبظة أو  
 .(ٙ)ويصح بتعليم الفاربة

                                                           

 ، (ٖٙٗ/ ٕ) اؼبهذبانظر: ( ٔ)
 كاف وإف آخر، شيئاً  نوجب ال - التعليم بعد إلينا ترافعا أو أسلما، ٍب التوراة يُعلمها أف على كافرةً  كافرٌ  تزوج لو (ٕ)

 (ٖٚٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٛٗ/ ٘) التهذيب. انظر: اؼبث  مهر نوجب التعليم قب 
 [أٙٗ]ب/ هناية:( ٖ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 تعليم ويلزمو بو فمتطوع عمر أيب حرؼ وعلمها خالف فإف بالشرط عمبل تعُت نافع كحرؼ رؼاغب عُت فإف (٘)

 (ٜٖٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز. انظر: اؼبعُت اغبرؼ
 (ٖ٘ٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)
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َوإف تعُت عليو، كإف أسلمت وليس ٍب غَته، اَل بتعليم الشهادتُت يف نكاح كتابية، وال بأَداء 
شهادة ؽبا عنده؛ إذ ال كلفة، فإف وجدت لببلدٍة أو بعٍد: لصح، كما حبثو /أ[ ٖٛٔ]

 .(ٔ)األذرعي

لذمة. فإف شرط أف يتعلم ٍب يعلمها: َولو مل وبسن الزوج التعليم: مل يصح إلصداقو، إال يف ا
، أو أرادت تعليم غَتىا مل يلزمو؛ (ٕ)مل يصح. َولو أراد والعقد على عينو إف يستنيب مل هبز

 .(ٖ)الختبلؼ الناس حفظا َوفهما

 .(ٗ)َويصح إف قصد هبا تعليم عبدىا أو ولدىا، إف وجب عليها، وإال َفبَل. َومثلو اػبتاف

َولو أبدال منفعة عينية دبنفعة يف عقد ؾبدد: جاز، كما لو استأجر دارا وقبضها، ٍب استأجر 
 .(٘)دبنفعتها دابة. أما اليت يف الذمة فبل تبدؿ؛ إذ ال هبوز االعتياض  عنها، كاؼبسلم فيو

  والقوؿ قوؽبا إنو مل يُعِلمها، وإف أحسنت التعلم، وادعتو من غَته؛ الحتمالو، مع كوف األلصْ 
 .(ٙ)بقاء الصداؽ

 .(ٚ)َومىت طلقها بعد التعليم، وقب  الوطء: رجع عليها بنصف أجرة التعليم

 

                                                           

 (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنو: ( ٔ)
 ويصح إف كاف يف الذمة( ٕ)
 (ٕٖ٘/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٖ)
 (ٜٖ٘/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٙٓ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٗ)
 (ٕٙٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر:  (٘)
 ، (ٖٓٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (ٖٚٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)



 الصداق الفاسد                                                                                           الصداق كتاب

 
 ٜ٘ٗ 

واعلم أف الشرط الواقع يف لصلب العقد، إف مل يتعلق بو عوض، كشرط أف ال يأك  إال كذا، 
أو افق الغرض فيو مقتضى النكاح، كشرط أف ينفق عليها، أو يقسم ؽبا: مل يؤثر يف النكاح 

 .(ٔ)يف الصداؽ؛ النتفاء فائدتووال 

ـ يوافقو، فإف مل ىب  دبقصوده كشرط أف اَل ينفق، أو ال يتزوج عليها، أو [ ب/ٖٛٔ]وإف ؿ
اَل يَسافر هبا، أْو اَل يقسم ؽبا، أو أف يسكنها مع ضرهتا: مل يؤثر يف العقد؛ ألنو إذا مل يتأثر 

بلف اؼبسمى، ألف الشرط إف كاف فبفَساد الشرط أْوىَل، ب  يف بط -كما مر-بفساد العوض 
ؽبا فلم ترض باؼبسمى َوحده، وإف كاف عليها فلم ترض ببذؿ اؼبسمى إاَل عند سبلمة َما 

 .(ٕ)شرطو، فإذا فسد الشرط وليس لو قيمة يُرجع إليها: وجب الرجوع إىل مهر اؼبث 

ألف ( بشرط خيار)لئلخبلؿ اؼبذكور، وذلك كأف يعقدا  )فسد النكاح(إف أخ  بو ( و)
، وألنو عقد معاوضة ال يثبت فيو خيار الشرط، فيفسد باشًتاطو   مبناه َعَلى اللزـو

 .(ٖ)كالصرؼ

( و)فيو قب  الوطء أو بعده؛ ألنو يبنع َدَواـ النكاح فأشبو التأقيت.  (طالق)بشرط ( و)
 .(ٗ)أي ربرًن الزوَجة عليو، أو عكسو؛ ألف ذلك خبلؼ اؼبقصود منو تحريم(بشرط )

ده اآلٌب: أنو ال فرؽ يف ىذه الثبلثة بُت أف يكوف الشرط منها أو منو، أو منهما، وأفهم بقي
؛ ألنو تصريح دبقتضى العقد. -كما حبث-وال يضر شرط اػبيار على تقدير وجود عيب 

وطء /أ[ ٗٛٔ]َوقياسو: أنو اَل يضر شرط طبلؽ على تقدير اإليبلء، أو ربرًن على تقدير 
 الشبهة.

                                                           

 (ٜٖٛ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (٘ٓ٘/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٔ)
 (ٕ٘ٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (٘ٙٗ/ ٕ) اؼبهذبانظر: ( ٕ)
 (ٕ٘٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 (ٕٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٙٓ٘/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٗ)
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( زوجي ألصبل، أو إال هنارا، أو مرة، أو كبو أن ل يطأنيالزوجة َعَلى أوليائها )باشًتاط ( و)
على الوطء، خببلؼ اشًتاط  )قادرة(ذلك، فيشًتطوف ذلك يف لصلب العقد، حاؿ كوهنا 

، وعليو ضب  (ٕ)، خبلفا ؼبا يف الشرح الصغَت َوغَته(ٔ)الزوج أنو اَل يطأىا، ىذا ىو اؼبعتمد
 .(ٖ)اختبلؼ النص يف ذلك

 .(ٗ)والفرؽ أف الوطء حقو فلو تركو، َوالتمكُت حق عليها، فليس ؽبا تركو

َواعًتضو الرافعي: بأف اشًتاط أحد اؼبتعاقدين إذا مل يساعده لَصاحبو اَل يتم معو العقد، َوإف 
ساعدة تارؾ غبقو، فهبل كانت مساعدتو كاشًتاطو، َوىي باؼبساعدة تاركة 

َ
َساعد فالزوج باؼب

 .(٘)كانت مساعدهتا كاشًتاطها  غبقها، فهبل

وأجاب عنو ابن الرفعة: بأهنا إذا جعلت كاالشًتاط فقد تعارض مقتضى الصحة والفساد، 
أو مَساعدتو، َونظر يف  (ٙ)فَتجح باالبتداء لقوتو. وأراد دبقتضى الصحة: اشًتاط الزوج

 .(ٚ)ةاقتضائو ؽبا بأف غايتو عدـ اقتضائو الفساد َواَل يلـز منو اقتضاؤه الصح

، َواَل  وأجاب السبكي: بأف االشًتاط إلزاـ، َواؼبساعدة التزاـ، َوالشرط على اؼبلتـز كاؼبلـز
 عكس.

                                                           

 (ٖ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٚٓ٘/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر:( ٔ)
 (ٕٛٔ/ٕقاؿ يف الشرح الصغَت: "األشبو فساده إلخبلؿ الشرط دبقصوده". انظر النق  عنو: الديباج )( ٕ)
 فللشافعي..  هنارًا يطأىا ال أف على أو مرة إال يطأىا ال أف على نكحها ولو:" (ٚٚٔ/ ٚ) النجم الوىاججاء يف  (ٖ)
 ".قوالف وقي  نصاف، ولصحتو النكاح بطبلف يف
 (ٚٚٔ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٚٔ/ ٚ) الطالبُتروضة انظر:  (ٗ)
 (ٖ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (٘)
 "الزوجة". ب:يف: (  ٙ)
 (ٙٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النق  عنو: ( ٚ)
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يف شرطها، َفبَل يظهر يف شرطو؛ ألف [ ب/ٗٛٔ]: بأف ىذا إف ظهر (ٔ)َورده ابن النقيب
شرطو التزاـ ال إلزاـ، َومساعدهتا بالعكس؛ ألف حق الًتؾ من جهتو عليو ال لو، َومن جهتها 
، واؼبساعد إمبا يكوف  بالعكس، فالشارط إمبا يكوف ملزما إف كاف اغبق لو، وإال فهو ملتـز

 .(ٕ)ملتزًما إذا كاف اغبق عليو، َوإال فهو ملـز

، َوإف كاف (ٗ). وكأّف وجهو أنو يقتضي لصحة النكاح(ٖ)إلْسَعاد: َوفيو غموض انتهىقاؿ يف ا
الشارط الويل، أو أف كبل من الزوجُت لو يف الوطء حظ. فمن بدأ باشًتاط الًتؾ منهما كاف 
ملزًما لآلخر بًتؾ حظو، فإذا َساعده باؼبوافقة كاف ملتزًما ذلك لو، فاندفع قولو: إف شرطو 

اعدهتا إلزاـ، ]وحينئذ[ اذبو اعبواب عن إشكاؿ الرافعي فإف اؼبَساعد تارؾ غبقو التزاـ َومسَ 
الذي ىو إلزاـ كما  (٘)سواء أكاف ىو أـ ىي، فلم ينظر للمَساعدة. وأما االشًتاط /

، فتارة يصدر منها فيؤثر؛ لتضمنو إلزاـ بًتؾ َواجب عليها وىو التمكُت، وتارة يصدر (ٙ)تقرر
 لتضمنو اإللزاـ بًتؾ جائز لو وىو الوطء، واعبائز هبوز تركو خببلؼ الواجب.منو َفبَل يؤثر؛ 

ٍب رأيت شيخنا أجاب عن كبلـ ابن النقيب َوعن إشكاؿ الرافعي دباتقرر فبا ذكرتو، 
حيث قاؿ عقب كبلـ ابن النقيب: َوقد هباب دبنع ذلك؛ ألف شرطو وإف كاف /أ[ ٘ٛٔ]

                                                           

 ولو بالعلم مصري، اشتغ  شافعيّ  فقيو: اؼبصري، العباس أبو الدين شهاب العبلمة لؤلؤ بن أضبد ابن النقيب: (ٔ)
 وحدث فضبلء بو وزبرج الناس بو وانتفع بالعلم وشغ  السبكي، وبرع الدين تقي الشيخ عن الفقو وأخذ سنة عشروف
وزبريج  مسائلو تصحيح على يشتم  اؼبذىب على ، ونكت، وكتاب الكفاية ـبتصر منها نافعة تصانيف ولصنف

 قاضى البن الشافعية ة انظر: طبقاتتويف يف شهر رمضاف سنة تسع وستُت وسبعمائ، هتذيب التنبيو ـبتصر نفيس
 (ٕٓٓ/ ٔ) للزركلي ، األعبلـ(ٓٛ/ ٖ) شهبة

 (ٙ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنهم:  ( ٕ)
 (ٜٛٔجاء يف االسعاد: "وناقشو ابن النقيب دبا فيو غموض، وال ىبلو عن نظٍر". االسعاد ص: )( ٖ)
 أف كبلىن كذلك"." وكأف وجهو منع قولو ال لو ومن حقها بالعكس، ب  اغبق  ب: يف:(  ٗ)
 [بٙٗ]ب/ هناية:( ٘)
 "يقرب" ب:يف: ( ٙ)
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ا للفظ ب  للمعٌت أيضا، إذ فيو إلزامَها بعد مطالبتها لو التزاًما نظرا للمعٌت، فهو إلزاـ نظر 
 .(ٔ)بالوطء، َوإف قاـ بو عنة أو كبوىا انتهى

ىذا َواألوىل يف اعبواب عن كبلـ الرافعي أف يقاؿ: البادئ بالشرط إف كاف غَت لَصاحب 
الشق  لصاحب اغبق ال يفيده سباـ العقد؛ لفساد (ٕ)اغبق، فاشًتاطو مفسد ؼبا بدأ بو، فموافقة

األوؿ. َوإف كاف لصاحب اغبق، فاشًتاطو ليس مفسدا ؼبا بدأ بو، فموافقة غَت لَصاحب اغبق 
 .(ٖ)ال تقتضي فساد ما أتى بو ىو َواَل لَصاحبو

: بالقادرة: اؼبيئوس من احتماؽبا الوطء -(٘)البغوي (ٗ)تبعا لفتاوى-َوخرج بتقييده من زيادتو 
أَىا مطلقا، أو إىل االحتماؿ: فإنو يصح؛ ألنو مطلقا، أو حاال، إذا شرط عليو أف ال يط

 .(ٙ)قضية العقد

. َوىو ظاىر إف أريد بًتؾ الوطء (ٚ)وحبث الزركشي: أف الزوج لو كاف فبسوًحا كاف كهي
 حقيقتو، أما لو أريد بو ترؾ االستمتاع أو التمكُت، فالذي يظهر أنو يكوف مفسدا.

ضع: مفسٌد إْف أريد أف ال يبلك االستمتاع بو، ٍب رأيتهم لصرحوا بأف  شْرَط أف ال يبلك الب
 .(ٛ)أراد أف ال يبلك العُت، أو أطلق[ ب/٘ٛٔ]خببلؼ َما لو 

                                                           

 (ٙ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب (ٔ)
 "فموافقة غَت لصاحب اغبق". ب:يف:  (ٕ)
 (ٙٔٔ/ٕفتح اعبواد ) (ٙ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
 "تبعا للنشأي والبغوي" ب:يف:  (ٗ)
(: "إذا نكح امرأة بشرط أف ال يطأىا وكانت فبن ال وبتم  اعبماع يف ٖٜٕ-ٕٜٕ: ص )جاء يف فتاوى البغوي( ٘)

 اغباؿ، وستصَت إىل االحتماؿ يف تلك اؼبدة لصح النكاح". 
 (ٙٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٚٚ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٙ)
 (ٕٖٓ/ ٚ) النجم الوىاج (ٙ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنو: ( ٚ)
 ، (ٙ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ر:انظ( ٛ)
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ة لو شرط أف ال يطأَىا، فإف أراد مطلقا: بط  العقد. أو إىل  (ٔ)َودبا تقرر يعلم: أف ويل اؼبتحَتِّ
: َفبَل، َوىذا أوجو فبا وقع للشارحُت أف اإلطبلؽ ىنا كما لو أراد  . َويظهر(ٕ)أف تزوؿ التحَتر

 إىل زواؿ التحَت، ألف األلص  عدـ الفساد حىت يتحقق موجبو.

َوَما شرحت بو قولو: أف ال يطأين من أنو بالتحتية اؼبثناة، ىو ما رأيتو يف نسخة معتمدة، ويف 
أخرى بتاء اػبطاب، وفيها إيهاـ أف الزوجة ىي الشارطة على الزوج، َوليس كذلك؛ إذ ىي 

 .(ٖ)عقد. َوالشرط إمبا يؤثر يف لصلب العقدال ت

، ومع ذلك قالوا: إنو يتصور (ٗ)فإف قلَت: مر أف التغرير باغبرية إمبا يؤثر إف قارف ]العقد[
ىنا -: أنا حرة. وقضية ىذا أهنا لو قالت -مع الزوج (٘)حالة عقد السيد-منها أف تقوؿ 
 كاح أيضا.: بشرط أف ال يطأين ]وحينئذ[ بط  الن-حاؿ عقد الويل

قلُت: التغرير ٍب أخف من الشرط ىنا؛ ألنو يوجب الغـر فقط، والشرط يوجب فساد 
النكاح، َوىو وبتاط لو أكثر. َواَل يلـز من إغباقهم تغريرىا بتغرير العاقد ٍَب إغباؽ شرطها 

 بشرطو، َعَلى أف شرط غَت العاقد ال يسمى شرطا يف اغبقيقة.

                                                           

،  (ٙٓٔ: ص) الفقهي لقاموس. انظر: انسيت وقت حيضها، وعدد أياموىي اؼبرأة اليت عند الشافعية اؼبتحَتة:  (ٔ)
 (ٖٚ/ ٘ٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية

: "أف الظاىر عدـ البطبلف ألف األلص  الدواـ ؿبافظة على بقاء العقد، وأهنا لو [ب/ٓٛٔجاء يف شرح اعبوجري ] (ٕ)
 شرطتو مدة االستحاضة مل يؤثر قطعا واهلل أعلم". 

ع ا بتوقػه قدرتإىلنظرا ؛ قدع  الطب  يهفيطأىا الزوج  ال أفحَتة اؼبتويل شرط لو  (:"ٜٔٓٔويف اإلسعاد: ص )
 ،ياألذرعو يف رددت ؟غبسيالشرعي كاوالعجز  لتحَتا ر دواـاىإذ الظ؛ ة شرعادر قا أو يصح؛ نظرا إىل أنػها غَت، الشفاء

 .لثاينا بر قألوا
 (ٖٗٔ/ٖٓ، اخبلص الناوي: (ٗ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٗ)
 "الشفع". ب:يف:  ( ٘)
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/أ[ ٙٛٔ]كزوجتك   (بضع األخرى)من امرأتُت  (كل  إصداق)النكاح بشرط  (ٔ)فسد( و)
بنيت أو أميت على أف تزوجٍت بنتك أو أمتك، وبضع كٍ  لصداؽ األخرى. فقاؿ: تزوجتها، 
وزوجتك بنيت أو أميت على ذلك. سواء أظبيا مع البضع ماال من اعبانبُت أو أحدنبا، أـ 

 .(ٗ)الصحيحُت؛ وللنهي عنو يف خرب (ٖ). َوىو نكاح الشغار(ٕ)اَل 

، أو من تفسَت ابن َوتفسَته بذلك َمأخوذ من آخر اػبرب احملتم  ألف يكوف من تفسَته 
رضي اهلل عنهما، أو من تفسَت نافع رضي اهلل عنو الراوي عنو. َوىو َما لصرح  -الراوي–عمر 

 .(٘)بو البخاري فَتجع إليو

للنكاح، ولصداقا لآلخر، فأشبو فاؼبعٌت يف البطبلف: التشريك يف البضع؛ حيث ُجع  موردا 
. َواَل يضر يف القياس كوف التشريك يف األلص  من جهة، ويف الفرع (ٙ)تزويج اؼبرأة من رجلُت

 ، وإف اختلفت جهة االشًتاؾ.-أعٍت االشًتاؾ يف منفعة البضع-من جهتُت؛ لوجود احملذور 

؛ ألف (ٚ)يف البضع ألصبًل وفارؽ َما لو جع  رقبة أمتو اؼبزوجة لصداقا، بأنو ليس فيو اشًتاؾ 
الزوج يبلك أف ينتفع بو، َواجملعوؿ لصداقا ىو الرقبة اجملردة عن ذلك. َواستحقاؽ الزوجة للمهر 

                                                           

 ب.قولو: "العاقد ٍب إغباؽ شرطها بشرطو َعَلى أف شرط غَت العاقد ال يسمى شرطا يف اغبقيقة وفسد" سقط من: ( ٔ)
 (ٔٗ/ ٚ) روضة الطالبُتعلى الصحيح. انظر: ( ٕ)
 (ٜٜٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕٖ/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر: ( ٖ)
أف رسوؿ اهلل لصلى اهلل عليو وسلم هنى »عن نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: اؼبتفق عليو  جاء يف اغبديث (ٗ)
 (ٕٔ/ ٚ). عند البخاري والشغار أف يزوج الرج  ابنتو على أف يزوجو اآلخر ابنتو، ليس بينهما لصداؽ «ن الشغارع

 -وبطبلنو الشغار نكاح ربرًن باب- النكاح كتاب  (ٖٗٓٔ/ ٕ)، ومسلم ٕٔٔ٘برقم  -الشغار باب-النكاح كتاب
  ٘ٔٗٔبرقم
هنى »قاؿ: حدثٍت نافع، عن عبد اهلل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل لصلى اهلل عليو وسلم رواية اخرى عند البخاري ( ٘)

ينكح ابنة الرج  وينكحو ابنتو بغَت لصداؽ، وينكح أخت الرج  وينكحو »قلت لنافع: ما الشغار؟ قاؿ: « عن الشغار
 ٜٓٙٙبرقم  -النكاح يف اغبيلة باب-كتاب اغبي  (ٕٗ/ ٜ) «أختو بغَت لصداؽ

 (ٚٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٛٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٙ)
 (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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اعبناية على رقبة [ ب/ٙٛٔ]إذا وطأت األمة بشبهة، ليس إال لكونو بدال من أبداؿ 
 ببضعها. استحق مهرَىا، وإف مل يكن االنتفاع (ٔ)فبلوكتها. ومن ٍب لو ملك كبو أختو

 .(ٗ)عن اؼبهر (ٖ). َوقي : ]اػبلو[(ٕ)َوقي : اؼبعٌت فيو التعليق

َوظبي شغارا: من شغر البلد إذا خلى؛ ػبلوه عن اؼبهر. وقي : ػبلوه عن بعض الشرائط، أو 
من شغر الكلب إذا رفع رجلو ليبوؿ، فإف كبل يقوؿ لآلخر ال ترفع رج  بنيت حىت أرفع رج  

 .(٘)ابنتك

وبضع ك  لصداؽ األخرى: لصَح النكاحاف؛ إذ ليس فيو إال شرط عقد يف عقد، ولو حذفا 
 .(ٙ)َوىو ال يؤثر يف النكاح

وأفهم كبلمو دوف كبلـ ألّصلو: أنو لو قاؿ: وبضع بنيت لصداؽ بنتك: بط  األوؿ فقط، جبع  
 .(ٚ)بضع بنت األوؿ لصداقا لبنت الثاين، َواَل عكس. ويف عكسو: يصح األوؿ فقط

زوجتك ابنيت على أف بضعك لصداؽ ؽبا: لصح على األوجو؛ لعدـ التشريك، َولو قاؿ: 
 .(ٛ)ويفسد اؼبسمى

أْو َعَلى أف و أمتك أو عبدؾ: فسد اؼبسمى فقط. دبنفعة كب (ٜ)ولو قاؿ: زوجتك أميت /
تزوجٍت بنتك بصداؽ ىو رقبة األمة: لصح النكاَحاف؛ لعدـ التشريك فيما وقع عليو عقد 

                                                           

 "معاوضة"  ب:يف: ( ٔ)
 (ٕٛٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٕ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"اؼبهر" وما أثبتو من  : أ:يف( ٖ)
 (ٖ٘ٔ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبر، (ٖٕٖ/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر:( ٗ)
 (ٜٜٗ/ ٚ) العزيز شرح الوجيز، (ٖ٘ٔ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبرانظر: ( ٘)
 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٙ)
 (ٖٖٕ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٖٔ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبرانظر:  (ٚ)
 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٛ)
 [أٚٗ]ب/ :هناية( ٜ)
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أمة /أ[ ٚٛٔ]؛ لئبل يلـز نكاح األب (ٖ)-خبلفا للمتويل-، (ٕ()ٔ)ىالنكاح، َوفسد اؼبسم
 .(ٗ)بنتو

 .(٘)ومثلو تزوجت بنتك على رقبة أميت، وزجتك أميت، فقب 

ولو طلق امرأتو على أف يزوجو زيد بنتو، َولصداقها بضع اؼبطلقة، فزوجو على ذلك: لصح 
 .(ٙ)وفسد اؼبسمى؛ ؼبا مر

ابن القطاف وغَته: أنو خلع فاسد، فَتجع على زيد والذي يتجو من خبلؼ يف ذلك بُت 
 .(ٚ)دبهر اؼبث 

. يرد: بأف القياس فبنوع بأف  (ٛ)َوالقوؿ بأنو: خلع باط ؛ ألف عوضيتو غَت مقصودة كالدـ
الزوج لبنتهم عن أف يشاركها أحد يف التمتع بو،  (ٜ)كثَتا يقصدوف بذلك اؼباؿ مقاب  خلع
 (ٓٔ)عتبار، خببلؼ الدـ فإنو اَل يقصد بوجو َواَل اعتبارفكاف بضع اؼبطلقة مقصودا هبذا اال

 قط.

                                                           

 "يف قصد اؼبسمى"  ب:يف : ( ٔ)
 ، (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 وليس اؼبرأة ملك الصداؽ ألف بالكلية؛ االستمتاع على حجرا الشرط ىذا لتضمنحيث قاؿ: "ببطبلف النكاح  (ٖ)

 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبنقلو عنو:  ".بإذنو إال غَته دبلك ينتفع أف ألحد
 (ٖٖٕ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (٘ٓ٘/ ٚ) شرح الوجيز العزيز انظر:( ٗ)
 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (٘ٓ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
والثاين: إنو يقتصر الفساد على  أحدنبا: يفسد النكاح ػبلوه عن الصداؽ.حكى الرافعي فيو وجهُت عن ابن كج: ( ٙ)

 (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٓ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزالثاين. انظر:  . وقاؿ النووي: افقههماالصداؽ

 (ٚٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النق  عنو: ( ٚ)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٛ)
 "خلو" ب:يف :  (ٜ)
 "اعتياض" ب:يف :  ( ٓٔ)
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َولو طلق على أف يعتق زيدا عبده، وطبلقها عوض عن عتقو، فأعتقو َعَلى ذلك: نفذ العتق 
والطبلؽ، ورجع الزوج على السيد دبهر اؼبث ، وىو عليو بقيمة العبد. ىذا َما نقبله عن ابن  

 ىو األوجو.، وىو قياس َما قدمتو قبلو و (ٔ)كج

أو مكاتبة أو  (حرة) فسد النكاح أيضا، إف تضمن إثبات الصداؽ رفع النكاح كإلصداؽ( و)
-بصداؽ [ ب/ٚٛٔ]ؽبا، كأف يأذف لعبده يف نكاح واحدة فبن ذكرف، ( زوج رقبةمبعضة )
فيفع ؛ ألنو قارنو َما يضاد، َويلزمو بطبلف الصداؽ؛ ألنو لو لصح ؼبلكت زوجها  -ىو رقبتو
 .(ٕ)النكاح، فَتتفع الصداؽوانفسخ 

وفارؽ ما لو قاؿ: إف بعتك فأنت حر، وإف راجعتك فأنت طالق؛ فإنو يبكن البيع وعدـ 
. َوىنا (ٖ)العتق إذ اَل يقع إال بعد مضي خيار اجمللس أو الشرط فلم يكن العتق منافيا للبيع

ك انفَساخ النكاح، اَل يبكن وجود الصداؽ مع عدـ اؼبلك؛ إذ اَل خيار فيو، َويلـز من اؼبل
 فكاف بُت إلصداقو والنكاح تضاد ابتداًء وانتهاًء، فلم يصح.

َوأما مسألة الرجعة فوقوع الطبلؽ فيها ال ينايف لصحة اؼبراجعة؛ ألنو يًتتب عليو وال يقارنو، 
وأيضا فالطبلؽ ليس رافًعا عبميع أحكاـ النكاح، فبل ينايف لصحتو، خببلؼ الفسخ ىنا، فإنو 

 صبيع أحكاـ النكاح، كاف منافًيا لو، فلم يبكن اجتماعهما. (ٗ)ؼبا ]رفع[

 

                                                           

 (ٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (٘ٓ٘/ ٚ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٕٙٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٔٚ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
ب[ "بأف العتق عقب البيع ال يستلـز منو ملك اؼبشًتي ألف خيار اجمللس يبنعو فعلمنا بقبضو التعليق ٚٗيف: ]/ب( ٖ)

 ع لو وىو نافذ يف خيار اجمللس"يوقع اؼبعلق بالبيع عقبو إلمكانو من غَت مانع يفوت عليو حينئذ دبنزلة إنشاء البي
 لعلو األقرب للمعٌت. ب:"وقع" وما أثبتو من:  أيف: ( ٗ)
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فاغبالص  أف لصحة النكاح تؤدي إىل عدمَها، وما أدى ثبوتو إىل عدمو يكوف باطبل من 
ألصلو، ولصحة اؼبراجعة ال تؤدي إىل عدمها؛ ألف وقوع الطبلؽ أثر من آثارىا، َوليس رافًعا ؽبا 

 من ألصلها.

من لصحة السبب /أ[ ٛٛٔ]وأيضا فيثبت الوقوع، ٍب التعليق، َوالرجعة شرط لو، فلم يلـز 
 رفعو. َوىنا السبب يف اؼبلك اؼبقضي للفسخ ىو لصحة النكاح، فلـز من لصحة السبب رفعو.

أما إذا كانت أمة غَت مكاتبة َواَل مبعضة، فيصح النكاح َواإللصداؽ؛ ألف اؼبهر لسيدَىا ال 
. ٍب إف طلق قب  الدخوؿ، فإف العبد كلو ؼبالك األمة، ألف من باع عبدا (ٔ)ايفؽبا، َفبَل تن

. فإف أعتقو (ٕ)تزوج بإذنو، فطلق قب  الدخوؿ َوبعد أداء اؼبهر، يكوف اؼبسًتد منو للمشًتي
 فطلق قب  الدخوؿ أو ارتدت فسيأٌب يف مبحث التشطَت.

بالمسمى )فيما إذا عقدا بألف سرا، ٍب أعادا العقد بألفُت عبلنية ذبمبل  النكاح( وانعقد)
كما مشلتو عبارتو دوف -، َويف عكسو ينعقد باأللفُت -َوىو األلف-( أي: قب  الَعبَلنية قَبل
 .(ٗ)، اعتبارا بالعقد-(ٖ)ألْصلو

ر مهر السر، َوَعَلى َىاتُت اغبالتُت ضب  نص الشافعي رضي اهلل عنو يف موضع على أف اؼبه
باأللفُت عن األلف َوعقدوا  (ٚ). فإذا اتفقوا على التعبَت(ٙ()٘)ويف آخر على أف مهر العبلنية

                                                           

 (ٚٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
 (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕ٘ٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (ٜٚٗحيث قاؿ: "والواجب مهر العبلنية". اغباوي )ص: ( ٖ)
 (ٜٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٔٛ /ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر:( ٗ)
 (ٗٙٔ/ ٚ) للشافعي األـ (٘)
 (ٖٖٚ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٖٓ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٙ)
 "التعيُت".  ب: :يف( ٚ)
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، أو (ٔ)؛ عبرياف اللفظ الصريح هبما-كما مشلتو عبارتو أيًضا دوف عَبارة ألْصلو-هبما: لزما 
 .(ٕ)عقدوا هبما على أف ال يلـز األلف: لصح دبهر اؼبث ؛ ؼبا مر

 .(ٖ)قولو قب  ال وبتاج إليو[ ب/ٛٛٔ]بو كبلمو: اندفع قوؿ الشارح: إف َودبا قررت 

                                                           

 (ٔٛ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٔ)
 (ٕٚٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٕ)
 [ب/ ٔٛٔ ]شرح اعبوجري )( ٖ)
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 []فصل في التفويض

، وإما -(ٔ)َوقد مر-واعلم أف التفويض: إما تفويض مهر كزوجٍت دبا شئت أو شاء اػباطب 
 تفويض بضع بأف ىبلو النكاح عن اؼبهر َوىو اؼبراد. وإمبا يعتد بو إف لصدر فبن يستحق اؼبهر. 

)زوجني : -ؾبربة كانت أو غَتىا-( لوليها )رشيدة -بقيد زاده-( حرة، مكلفة، ولو قالت)
مل  (أو) ( الويل بأف زوجَها، َونفى اؼبهر أو سكت عنو)ففعلأو على أف ال مهر ( بال مهر

. (ٕ)َفبَل يلـز شيء بالعقد (المثل) مهر (دون)( ىو بمهر زوجها)ينفو، ومل يسكت عنو ب  
، َوىو عجيب كما قالو ابن (ٖ)قاؿ الزركشي: كذا تبع فيو الشيخاف يف الثانية البغوي

قع َعَلى تسمية فاسدة، فينبغي أف هبب مهر اؼبث  بالعقد؛ عمبل ؛ ألف العقد وَ (ٗ)الرفعة
 .(٘)بالقاعدة انتهى

َوقد هباب بأهنا ؼبا أذنت يف عدـ اؼبهر كانت تسميتو ملغاة من ألصلَها؛ ألهنا ال توافق اإلذَف 
، َواَل الشرَع؛ إذ ليس لو أف يسمي دوف مهر اؼبث ، خببلؼ َما لو ظبى مهر  -َوىو واضح-

اَلبد  (ٙ)؛ ألنو َوإف خالف اإلذف لكن وافق الشرع، َوأيضا فإف مهر اؼبث  /-كما يأٌب-اؼبث  
 منو إف توقف عند عدـ التسمية على َما يأٌب كبو الفرض.

                                                           

 ٓٗ٘انظر ص: ( ٔ)
 (ٓٚٗ/ ٕ) اؼبهذب، (ٕٚٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٕ)
 (ٛٓ٘/ ٘) التهذيب (ٖ)
  (ٖٕٛ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٗ)
 (ٕٛٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنو: ( ٘)
 [بٚٗ]ب/ هناية:( ٙ)
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أو بعوض، َوإف كانت قيمة أحدنبا أضَعاؼ /أ[ ٜٛٔ]( غير نقد البلد)زوجَها بنقد  )أو(
. َوينبغي أف يأٌب فيو َما يف الذي قبلو (ٔ)شيء أيضامهر اؼبث  من نقد البلد، َواَل يلـز بالعقد 

 من اإلشكاؿ َواعبواب.

( ألف سكوتو عنو يف العقد يشعر برضاه )عن المهرزوج أمتو غَت اؼبكاتبة  (أو دكت ديد)
كما يف -بدونو، خببلؼ اؼبرأة اآلذنة إذا سكتت عن اؼبهر يف اإلذف، فإنو اَل يكوف تفويًضا، 

؛ ألف إذهنا ؿبموؿ َعَلى ما يقتضيو -(ٖ)اقتضاه كبلـ الروضة َوألْصلَها، وَ (ٕ)الشرح الصغَت
َوالشرع من التصرؼ ؽبا باؼبصلحة، وعبرياف الَعادة بأف الويل يقـو مقامها يف  (ٗ)]العرؼ[

 ذكره وإف سكتت عنو، َوبَأف غَت الس يد ال يقـو مقامو يف ذلك إذا سكت عنو.

أو على  (٘)مهر ؽبا وإف وطء: ]لصح النكاح دبهر اؼبث [َولو زوجها الويل بإذهنا على أف ال 
أف ال مهر ؽبا  َواَل نفقة، أو يعطي زوجَها ألفا، كانت مفوضة على اؼبعتمد يف األوىل؛ ألف 

 .(ٙ)ذلك أبلغ يف التفويض

َوغَت اؼبكلفة َفبَل يعتد بتفويضهن، لكن يستفاد بتفويض السفيهة  (ٚ)أما األمة ]والسفيهة[
 .(ٛ)نكاح، حيث كانت مفوضةإذهنا يف ال

                                                           

 (ٕٛٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٛٓ٘/ ٘) التهذيب وهبب بالوطء مهر اؼبث . انظر:( ٔ)
ونق  عنو أيضا اإلسنوي ىذا التصحيح يف اؼبهمات إال أنو رجح خبلفو  (ٛٛٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر النق  عنو: ( ٕ)

ف النص ليس قاطعا ب  ىو ؿبتم  وقاؿ إنو الصواب وىو اؼبفىت بو ونق  نص الشافعي يف ذلك، ورد  عليو يف األسٌت بأ
 . (ٕٛٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب( ٜٓٔ/ٚجدا. انظر: اؼبهمات )

 (. ٕٕٓ/ٕ، روض الطالب )(ٕٓٛ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٕٗٚ/ ٛ) اؼبعروؼ الوجيز شرح العزيز انظر:( ٖ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"الفرؽ" وما أثبتو من: أيف:  ( ٗ)
 وأثبت يف: ب.أ، سقط من:  (٘)
 (ٖٓٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٓٚٗ/ ٕ) اؼبهذبانظر: ( ٙ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٚ)
 (ٛٛٔ/ ٗ) البهية الغرر، (ٕ٘ٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٛٓ٘/ ٘) التهذيبانظر:  (ٛ)
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لئبل يلـز تشطَته بالطبلؽ قب  الدخوؿ كالصحيح. َوقد -هبب ؽبا ال بالعقد؛  (فمهر المثل)
( ألنو ال يباح بوطءب  )[ ب/ٜٛٔ]-،(ٕ)على أنو اَل هبب ؽبا إال اؼبتعة (ٔ)دؿ القرآف

 باإلباحة؛ ؼبا فيو من حق اهلل تعاىل.

، ٍب -واعتقادىم أف ال مهر ؼبفوضة حباؿ-الكفار، ٍب أسلما نعم لو وقع التفويض يف نكاح 
 .(ٖ)وطء: فبل شيء ؽبا؛ ألنو استحق وطئا ببل مهر

-(ٙ)كاحملرر  (٘)، خبلفا ؼبا يف اغباوي(ٗ)كما يف الروضة واؼبنهاج-( ألحد الزوجُت أو موت)
ا لصح من طرؽ: ؛  ألنو كالوطء يف تقرير اؼبسمى، وكذا يف إهباب مهر اؼبث  يف التفويض، وؼب

، دبهملة فواو (ٜ)، لكن لصحح اعبوىري: الفتح(ٛ)دبوحدة مكسورة عند احملدثُت- (ٚ)أف بروع

                                                           

﮲ چ قاؿ تعاىل: ( ٔ) ڻ ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  ۓ         

﮶ ﮷﮸  ٖٕٙالبقرة:  چ﮹ ﮺ ﮻          ﮳ ﮴   ﮵  

 (ٚ٘ٗ/ ٜ) اؼبذىب حبر، (٘ٚٗ/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر:( ٕ)
 (ٕٛٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
واستدؿ حبديث بروع بنت واشق رضي اهلل عنها  (ٕٕٓ: ص) منهاج الطالبُت، (ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  (ٗ)

دبهر نسائها  -لصلى اهلل عليو وسلم  -ؽبا، فقضى ؽبا رسوؿ اهلل أهنا نكحت ببل مهر، فمات زوجها قب  أف يفرض 
 واؼبَتاث

 (ٜٚٗجاء يف اغباوي أنو هبب مهر اؼبث  بالوطء ومل يذكر اؼبوت. انظر اغباوي ص: ) (٘)
جاء فيو: "ولو مات أحد الزوجُت قب  الفرض واؼبسيس فأرجح القولُت أنو ال هبب مهر اؼبث ". احملرر ص: ( ٙ)
(ٖٕٔ) 
 رسوؿ ؽبا فقضى. لصداقا ؽبا يفرض ومل األشجعي، مرة بن ىبلؿ زوجها عنها األشجعية، مات واشق بنت بروع (ٚ)
 سبييز يف ، اإللصابة(ٜ٘ٚٔ/ ٗ) األلصحاب معرفة يف انظر: االستيعاب. نسائها لصداؽ دبث  وسلم عليو اهلل لصلى اهلل

 (ٜٗ/ ٛ) الصحابة

 (ٕ٘ٓ/ ٕ) اؼبنَت البدر خبللصة، (ٜٔ/ ٚ) األلصوؿ جامعانظر: ( ٛ)
 (ٗٛٔٔ/ ٖ) العربية ولصحاح اللغة تاج الصحاح (ٜ)
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بنت واشق، نكحت ببل مهر، فمات زوجها ىبلؿ بن مرة، قب  أف  -مفتوحة، فمهملة
 .(ٔ): دبهر نسائها، وباؼبَتاثيفرض ؽبا، فقضى ؽبا رسوؿ اهلل 

، (ٕ)َواؼبعترب يف مهر اؼبث  يف لصورة الوطء أكثر َما كاف من العقد إىل الوطء، كما يف الروضة
، والشرح الصغَت: اعتبار -(ٗ)كألْصلو– (ٖ)اجواقتضاه كبلـ ألصلها ىنا. لكن لصحح يف اؼبنه

. ووجو األوؿ األوجو: أف البضع دخ  (ٙ)، ونقلو الرافعي عن اعتبار األكثرين(٘)يـو العقد
منو أف  بالعقد يف ضمانو، َواقًتف بو اإلتبلؼ فوجب األكثر، كاؼبقبوض بشراء فاسد. ويؤخد

األوجو يف لصورة اؼبوت: اعتبار يـو العقد، ال األكثر. َوىو أحد وجوه ثبلثة يف الروضة 
 .(ٚ)َوألصلها ببل ترجيح/أ[ ٜٓٔ]

لفرض وقبض، أي: مطالبة الزوج بأف يقدر ؽبا مهرا،  (طلب)( للمفوضة، قب  وطء َوجاز)
أي: حىت يفرض  (بضحبس نفس لفرض َوق)( جاز ؽبا قب  وطء أيضا و)أو يُقبضها إياه. 

ؽبا مهرا، أو يقبضها إياه أيضا، لتكوف على بصَتة من تسليم نفسها، وألف اؼبفروض  
 .(ٛ)كذلك رببسها ؽبذا  -كما مر-كاؼبسمى يف العقد، فكما رببس نفسها لذلك 

وعلم فبا تقرر: أنو لو طلقها قب  الوطء، مل يكن ؽبا شيء من اؼبهر؛ لعدـ وجوبو قب  
 .(ٜ)الطبلؽ

                                                           

 (ٖٛ٘تقدـ زبرهبو ص: )( ٔ)
 (ٕٕٔ/ٕروض الطالب )( ٕ)
 (ٕٕٓ: ص) منهاج الطالبُت (ٖ)
 (ٕٖٔاحملرر ص: )( ٗ)
 (ٕٜٔ/ٚانظر النق  عن احملرر: اؼبهمات )( ٘)
 (ٕٚٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز (ٙ)
 (ٖٕٔ/ٕ، روض الطالب )(ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر:  (ٚ)
 (ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٓٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٚٓ٘/ ٘) التهذيب انظر:( ٛ)
 (ٕٛٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٜ)
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َويفرؽ بُت ىذا، َوَما مر من عدـ اغببس باؼبؤج  َوإف ح  قب  التسليم: بأف ذاؾ فيو لصريح 
مساؿبة بعدـ تسمية شيء يف العقد، َواَل  (ٔ)الرضا بذمتو، َوىذا ليس فيو ]ذاؾ، وإمبا فيو[

لعدـ اغببس  (ٕ)يلـز منها اؼبساؿبة بتسليم النفس قب  القرض، فاندفع بذلك تأييد اإلسعاد
 رجحو صبع دبا مر فبا ذكر. الذي

( أي: حق الفرض قب  الوطء والفرض، كإسقاط زوجة اؼبوىل )إدقاطهمن الزوجة ( َولغا)
حقها من مطالبة زوجها، وألف حق ثبوت اؼبهر بالوطء اَل يقب  اإلسقاط، وحق الفرض تابع 

 .(ٖ)لو

تعلق بالعقدػ فبل ؽبا مهرا من ماؿ نفسو، ألف الفرض تعيُت ؼبا لو  فرض أجنبي()لغا ( و)
 .(ٗ)يليق بغَت اؼبتعاقدين إال بوكالة أو بواَلية

الفرض، وكذا قب  الوطء؛ ألنو إبراء [ ب/ٜٓٔ]أي: قب   (قبله) من اؼبهر( إبراء)لغا ( و)
 .(٘)عما مل هبب

َومر يف الضماف َما يعلم منو أنو اَل يصح اإلبراء عن مهر اؼبث  عند فساد اؼبسمى، إال إف 
علمت أنو اَل يزيد على ألفُت، وال ينقص عن ألف: فيصح إبراؤَىا من ألفُت، فإف عرفتو أو 

، فإف باف مهرَىا ألفا، أو فوقو إىل ألفُت، فالرباءة (ٙ)قبضت ألًفا َوأبرأتو من ألف إىل ألفُت
 .(ٚ)َحالصلة، َوإف باف فوؽ األلفُت: لزمتو الزيادة، وحصلت الرباءة من ألفُت

                                                           

 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٔ)
 (ٜٙٓٔانظر: االسعاد ص: )( ٕ)
 (ٖٕٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕٗ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيطانظر: ( ٖ)
 (ٕٖٖ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٗ)
 (ٖٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
 بقولو: " وال ينقص عن ألف فيصح إبراؤَىا من ألفُت فإف قبضت ألًفا َوأبرأتو من ألف إىل ألفُت" سقط من: ( ٙ)
 (ٜٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٚ)
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: (ٕ)بلفظ: التحلي  واإلبراء واإلسقاط َوالعفو والتمليك. ومنو (ٔ)وجةوربص  الرباءة من الز 
 .(ٖ)بلفظ لصاحل لتمليك األعياف، إف كاف عينا باقية، وإال فباأللفاظ اؼبذكورة

: جاز، َوإف كاف مؤجبل )فإن تراضياوإذ طلبت الفرض وأجاهبا: نظر  ( على فرض قدر معلـو
ألف اغبق ؽبَما اَل يعدونبا، وألف اؼبفروض ليس بدال من َوأزيد من مهر اؼبث  َوَجاىلُت بقدره، 

 مهر اؼبث  حىت يشًتط مساواتو لو قدرًا ولصفة، ب  الواجب أحدنبا مبهًما.

                                                           

 "."يف الدين بيف: ( ٔ)
 ب "ويف العُت".يف:  (ٕ)
 ،(ٜٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٚٔ٘/ ٘) التهذيب انظر:( ٖ)
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 []فصل في تفسير مهر المثل

( ؽبا على الزوج فرض قاض)، أو امتنع الزوج من الفرض ؽبا: (ٔ)تراضيا على قدر( وإل)
 .(ٕ)( من نقد البلد كما يف قيم اؼبتلفاتمهر مثل حال)

أخذا -َومنو يؤخذ أنو يعترب نقد موضع العقد؛ ألف بو يدخ  البضع يف ضمانو، ووبتم  
أنو يعترب ىنا أكثر الببلد اليت كانا فيها من العقد إىل  -فبا مر يف اعتبار األكثر/أ[ ٜٔٔ]

 .(ٖ)الوطء ؼبا مر

ف رضيت؛ ألف وغَت نقد البلد، ودوف مهر اؼبث ، أو أزيد منو فبل يفرضو، وإ (ٗ)أما اؼبؤج ، /
منصبو اإللزاـ دباؿ حاؿ من نقد البلد، َوألف مهر اؼبث  بدؿ البضع، َفبَل ينقص عنو وال يزيد 

 .(٘)عليو

. (ٙ): ولو جرت عادة ناحيٍة بفرِض الثياِب َوغَتِىا فَرضوُ -نقبل عن الصيمري-قاؿ الرزكشي 
 وقضية كبلمو وكبلـ غَته: اعتماده، َوفيو نظر، ب  إطبلقهم يرده. 

]نعم إف كاف غالب التعام  ٍب بنحو الثياب فرضو؛ ألنو نقد البلد حينئذ. ٍب رأيت األذرعي 
لصرح دبا ذكرتو فإنو ؼبا ذكر كبلـ الصيمري رده بأنو ـبالف لنص األـ، ٍب ضبلو على ما إذا  

 .(ٚ)كانوا ال يتعاملوف بنقد[

                                                           

 أي: وإف مل يًتاضيا( ٔ)
 (ٖٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘ٗ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبرانظر: ( ٕ)
قولو: " ووبتم  أخذا فبا مر يف اعتبار األكثر أنو يعترب ىنا أكثر الببلد اليت كانا فيها من العقد إىل الوطء ؼبا مر " ( ٖ)

 ب.سقط من: 
 [أٛٗ]ب/ هناية:( ٗ)
 (ٜٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖٛٙ: ص) االختصار غاية ح  يف األخيار كفاية  انظر:( ٘)
 (ٕٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖ٘ٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر النق  عن الصيمري: ( ٙ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من: (ٚ)
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وبتم  مثلو يف قدر اؼبهر، نقصا   . وال اعتبار بتفاوت يسَت(ٔ)َوؽبا تأخَت اغباّؿ؛ ألف اغبق ؽبا 
. َويشًتط علم القاضي بقدر مهر اؼبث ، حىت اَل يزيد عليو َواَل ينقص عنو، (ٕ)كاف أو زيادة

 .(ٖ)إال بالتفاوت اليسَت. وال يتوقف فرضو على رضانبا؛ ألنو حكم منو

و بعًضا إذا مل يوجد مهر مثلها إال مؤجبل، بأف اطردت عادة نسوهتا باؼبؤج  كبًل أ َو()
أي: التفاوت بُت اغباؿ َواؼبؤج . فلو كاف مهر مثلها مائة مؤجلة،  (نقَص تفاوُت أجلٍ )

لكنها تعدؿ تسعُت حالة، فرض تسعُت حالة، ال مؤجلة. َولو ؼبن اطرد َعادة نسائها 
 .(٘()ٗ)بالتأجي  نظَت َما مر

عادة من نساء مهر اؼبث  حيث أوجبناه: أنو َما يرغب بو يف مثلها [ ب/ٜٔٔ]َوضابط 
 .(ٙ)عصباهتا، وىن اؼبنسوبات إىل من تنتسب ىي إليو، َوإف منت

للمحكـو ؽبا، ب  ىي ركنو األعظم؛ ألنو فبا يفتخر بو، فكاف  ( قرابةُ فيو )( وتعتبر)
(، أوًل ( تعترب )ألبٍ القرابة )( وَ كالكفاءة، َوؼبا مر يف قضية بروع من اعتبار مهر نَسائها )

ٍب عمات كذلك، ٍب  (ٚ)ألبوين، ٍب ألب، ]ٍب بنات األخ ألبوين، ٍب ألب[فتقدـ األخوات 
 .(ٛ)بنات أعماـ، ٍب بنات بنيهم كذلك، على ترتيب اإلرث يف األقربية

 

                                                           

 (ٜٓٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
 (ٕٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٕ)
 ، (ٚٓ٘/ ٘) التهذيب، (ٜٔٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٖ)
 ب.قولو: " َولو ؼبن اطرد َعادة نسائها بالتأجي  نظَت َما مر" سقط من: ( ٗ)
 (ٕٚٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٕٙٛ/ ٚ) البُتروضة الط، (ٛٙٗ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبر انظر:( ٙ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٚ)
 (ٕ٘ٗ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط، (ٚٛٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٛ)
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فإف فقد نَساء العصبات أو مل ينكحن، أو جه  مهرىن: فنَساء األرَحاـ القرىب، فالقرىب من 
الت. َوتقدـ منهن: األـ، فاألخت ألـ، اعبهات، وكذا من اعبهة الواحدة، كجدات َوخا

فاعبدات، فاػباالت، فبنات األَخوات، فبنات األخواؿ، وعلى ىذا ذكره اؼباوردي، َوحكى 
، وإفادة حكم ىذه اؼبرتبة من (ٔ)ثبلثة أوجو فيما لو اجتمعت أـ أب وأـ أـ ثالثها التسوية

 زيادتو.

. فإف فقد نساء (ٕ)، أعم منهن يف الفرائضودبا تقرر فيها: يعلم أف اؼبراد بذوات األرحاـ ىنا
األرَحاـ، كما لو كانت ؾبهولة النسب: فاألجنبيات، َوتراعى اؼبماثلة بْينها وبُت قريباهتا يف 

 .(ٖ)النسب؛ ألف الركن األعظم كما مر

أي: َما يوجبها من الصفات ( رغبة/أ[ ٕٜٔ])موجب  يعترب مع ذلك يف َسائر اؼبراتب (و)
واالعتبارات، كخسة السيد َوشرفو يف األمة، واؼبعتق يف العتيقة، وكالعريبة. فتعترب األمة بأمة 
مثلها، والعتيقة بعتيقة مثلها، والعريبة بعريبة مثلها، والبدوية بدوية مثلها، والقروية بقروية 

 .(ٗ)مثلها

ة، فلو كّن ببلدتُت، َوىي بإحدانبا اعترب دبن وكالبلد؛ ألف القيمة زبتلف باختبلؼ األمكن
يقدمن على نساء بلدىا األجنبيات، على  -بلدَىا  وإف غنب عن-ببلدَىا. َونَساء عصبتها 
 .(٘)اؼبعتمد عند الشيخُت

 

                                                           

  (ٕٜٗ/ ٜ) الكبَت اغباوي (ٔ)
 لدخوؿ بنات اػباالت ىنا( ٕ)
 ، (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
 (ٜٖٙ: ص) االختصار غاية ح  يف األخيار كفاية،  (ٖٖٙ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٗ)
 (ٕٚٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٚٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (٘)
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، لكن لصرح ابن الصباغ: بأف من يساكنها منهن يف بلدىا قب  (ٔ)وإف أطاؿ صباعة يف رده
 عليهن، إذا مل يساكنها يف بلدىا.انتقاؽبا إىل األخرى، يقدمن 

 .(ٕ)فإف تفرقن يف الببلد، اعترب أقرهبن إىل ببلدىا

؛ ألف -(ٖ)َولو يسارا-وَكاعبماؿ والعفة والبكارة والفصاحة والسن، وسائر الصفات اؼبرغبة 
اؼبهر ىبتلف باختبلفها. فإف فضلتهن، أْو نقصت عنهن بصفة من الصفات اؼبرغبة: فرض 

 . َوبو يعلم ضعف َما خالفو من قوؿ صبع.(ٗ)كما ذكره الشيخاف  البلئق باغباؿ،

إذا مل يوجد يف أقرب عصباهتا من ىي بصفتها، كن  كالعدـ، فيعدؿ إىل األبعد منهن، فإف مل 
مثلها، عدؿ ألقرب ذوات األرَحاـ، فإف مل يكن فيهن من يشبهها، /أ[ ٕٜٔ]يكن فيهّن 

 (٘)فنَساء بلدىا، ٍب أقرب الببلد إليها

تعُت يف مهر اؼبث  بالنسبة للنسوة اؼبنظور إليهن، سواء كن عصبات، أو ذوات أرَحاـ )و( 
أو شريف، أو َعامل مثبل. فلو اعتدنا مساؿبة عشَتهتن  )قريب( ( غالبهن لنحو)مسامحة

فقط ببعض اؼبهر خففنا مهر ىذه يف حق العشَتة، دوف غَتىم، وكذا يف عكسو، كما قالو 
 .(ٙ)اؼباوردي

                                                           

 (ٜٖٙ: ص) االختصار غاية ح  يف األخيار كفاية  ".األشكاؿ َعن َخاؿ غَت َوُىوَ قاؿ يف الكفاية: "( ٔ)
 (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنو: ( ٕ)
 (ٕٚٛ/ ٚ) روضة الطالبُتاشارة إىل وجو أنو ال اعتبار بو وىو ضعيف كما جاء يف ( ٖ)
 (ٕٚٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٚٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ٗ)
 (ٕ٘ٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٓٔ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٘)
 غَت يف أكبكن وإذا اؼبهور ثقلن عشائرىن، يف نكحن إذا قبيلتها، عادة كانت وردباوعكسو كما قاؿ اؼباوردي: " (ٙ)

 من الزوج وكاف ىؤالء، من كانت فإف منها غَتىا اليت الدنيئة، القبيلة عادات من يكوف وىذا اؼبهور، خففن عشائرىن
 (ٕٜٗ/ ٜ) الكبَت اغباوي ." مهرىا خفف عشَتهتا غَت من كاف مهرىا وإف ثق  عشَتهتا،
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 .(ٔ)ويكوف ذلك يف القبيلة الدنيئة، وكذا لو َساؿبنا الشريف، أو العامل مثبل دوف غَته

كبو ( )منحوؿ كوهنا  )َل( من غالبهن كما تقرر (ٕ)إمبا يعترب ذلك إذا كانت ]اؼبساؿبة[
. نعم إف كانت لنقص نسب (ٖ)( منهن اعتبارا بالغالب، َفبَل يلـز الباقيات اؼبساؿبةَواحدة)

 .(ٗ)رغبة اعتربتيغَت ال

َونبو بعضهم على أف الواجب بالعقد ىو الذي هبوز أف ىبتلف دوف الواجب بالوطء، كوطء 
 .(ٚ)، َوقواه يف اغبلية، َواختاره(ٙ). واستحسنو يف البحر(٘)الشبهة

. فإف اعتدف التأجي  يف الك  أو البعض: نقص؛ (ٛ)وهبب مهر اؼبث  حاال من نقد البلد
 .(ٜ)باألج للتعجي  قدرا يليق 

]قاؿ األذرعي: وؿب  عدـ دخوؿ األج  يف مهر اؼبث  إف كاف قد وجب، أما لو احتيج إىل 
لو بذلك حيث  (ٓٔ)معرفتو ؼبَوىلى عليو ذكرا أو أنثى، فالظاىر جوازه، كما يبيع ويشًتي /

 اقتضاه النظر.

                                                           

 (ٕٓٔ/ ٖ) اؼبطالبأسٌت انظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٕ)
 (ٕ٘ٗ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط (ٕٙٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر:  ( ٖ)
 (ٜٔٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (ٕٛٛ/ ٚ) روضة الطالبُتذكره النووي ولصحح خبلفو. انظر:  (٘)
 (ٕٛٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزنقلو عنو الرافعي يف: ( ٙ)
 . مل أقف عليوية اؼبؤمن واختيار اؼبوقن للقاضي أيب احملاسن عبدالواحد بن إظباعي  بن أضبد الروياينحلىو ( ٚ)
 ".فإف اعتربت غَت النقد وغَت نقد البلد: اعترب قدره من نقد البلد"زيادة: ب: يف:  (ٛ)
 (ٕٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٓٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٜ)
 [بٛٗ]ب/ هناية:( ٓٔ)
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اؼبتلفات ال يبكن إال اغبلوُؿ ، ففي (ٕ): أو اعتربف اؼبؤج  وغَت نقد البلد(ٔ)وأي َده بقوؿ غَته
ونقُد البلد، ويف ابتداء العقد لصغَت أو لصغَتة يعترب عادهتن، ولو دبؤج  وعرٍض من غَت نقد 

 .(ٖ)البلد فيما يظهر انتهى

ٍب قاؿ عقبو: ولصرح العمراين بذلك، وكاف وجو إهبابو بذلك حاال من نقد البلد فيما ىو 
 .(ٗ)جب اؼبؤج  وال غَت نقد البلد[احتياج الطلب بو إىل حاكم، وىو ال يو 

 الوطء، ال العقد؛ إذ اَل حرمة لو./أ[ ٖٜٔ]َوالعربة يف النكاح الفاسد بيـو  

اتحدت ( إف )أغبُط مهِر أوقاِت وطءٍ َعَلى من وطء بشبهة مرارا يف أوقات ) )ويجب( 
 (٘)]وطء[وكأف ( شراءٍ )(كوطء فاسد و، في فادِد نكاحٍ وطء )( كـ)( عند الوطء، شبهته

جارية ولده بغَت إحباؿ، أو اعبارية اؼبشًتكة، أو مكاتبتو، مرارا؛ ألنو لو مل توجد إال الوطئية 
 الواقعة يف تلك اغبالة لوجب ذلك اؼبهر.

فالوطئات الباقيات إذا مل تقتض زيادة، ال توجب نقصا. َوإمبا مل يتعدد اؼبهر؛ الرباد سببو 
 .(ٙ)اؼبقتضي لتداخ  واجب ك  وطأة

فاندفع قوؿ اإلسنوي: يف ك  وطأة انتفاع مستق ، َوالشبهة إمبا تقتضي دفع العقوبات ال 
 .(ٚ)الغراَمات

                                                           

 (ٓٓٗ/ ٚ) اؼبنهاج شرح يف احملتاج ربفةحاشية الرشيدي، ولصرح بو يف يف ىو السبكي كما جاء ( ٔ)
 إف كاف عادة النساء( ٕ)
 (ٜٕٗ/ ٗ) اؼبنهج شرح على اعبم  حاشية، (ٖٖ٘/ ٙ)على شرح اؼبنهاج حاشية الرشيدي انظر النق  عنو:  (ٖ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٗ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"ظن" وما أثبتو من:  :أيف( ٘)
 (ٕٛٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٛٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (ٜ٘ٔاؼبهمات ص: )( ٚ)
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أي: الشبهة. كأف وطء امرأة مرة بنكاح فاسد، ففرؽ  (بتعددها)اؼبهر  (تعددمن ٍب )( و)
بينهما، ٍب مرة أخرى بنَكاح آخر فاسد. أو وطئها يظنها زوجتو، ٍب علم الواقع، ٍب مرة أخرى  
كذلك. أو يظنها زوجتو األخرى، أو مرة يظن الزوجية وأخرى يظن اؼبلك؛ لتعدد 

 .(ٔ)السبب

 .(ٖ()ٕ)ؤد اؼبهر ]قب  التعدد[وقيد اؼباوردي عدـ التعدد فيما مر إذا مل ي

أي: بتعدده؛ إذ اؼبوجب لو اإلتبلؼ، َوقد  (بإكرا تعدد اؼبهر أيضا بتعدد الوطء أيضا )( و)
 .(ٗ)تعدد ببل ارباد شبهة  كما مر يف الغصب

، أو أمة سيده، أو وطء بشبهٍة (٘)مهر على من وطء حربية[ ب/ٖٜٔ]وال هبب 
 .(ٙ)سيدَتو

                                                           

 (ٕٜٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٙٗ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيطانظر: ( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٕ)
 الكبَت اغباوي ."بو تقدـ عما اؼبهر غـري مل ما واحدة مهر إال بو هبب ال الفاسد كاحالن يف الوطء تكراروعبارتو: " (ٖ)
(ٜ /ٗٚ) 
 ، (ٜٖٖ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٛٛ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٗ)
 (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٔٛ/ ٓٔ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
 (ٕٜٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٙ)
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 []فصل في تشطير الصداق

( ورجع) (ٔ)أوكلو -وىو التشطَت-واعلم أف الواجب بالفرقة قب  الدخوؿ إما نصف اؼبهر 
لو  )مؤٍد( إال رجع إىل( وَ حيث مل يكن أداه عنو أحد ) (لزوجٍ ) اؼبهر أو نصفو بالفرقة اآلتية

، (ٕ)( أو ؾبنونة َعَلى اؼبعتمدعن طفله( إىل والد وإف عبل مؤّد لو )َل : )عنو بقيد زاده بقولو
دبا  ، كما مر قبي  اؼببيع قب  قبضو، مع الفرؽ بُت الويل وغَته،(ٖ)خبلفا لبلذرعي وغَته

َحالصلو: أف الويل يتملك ؼبوليو من نفسو، فَدفػُْعو عنو دبِْلك لو خببَلؼ غَته فيما دفعو، وإف 
ُقدِّر دخولو يف ملك من دفعو عنو، اؼبقصود منو اإلسقاط ال التمليك، َواؼبلك إمبا ُقدر 

 .(ٗ)لضرورة اإليفاء

من نفسو، خبلفا ؼبا يونبو   وقضية الفرؽ: أف السفيو كالطف  واجملنوف، جبامع أنو يتملك لك ٍ 
يف ذمتو عن طفلو، فبلغ وطلق قب  الدخوؿ، وقب  قبض  (٘)كبلـ اإلسعاد. َولو ألصدؽ دينا

 .(ٙ)الصداؽ استحقت الزوجة عليو أو يف تركتو النصف، واالبن النصف الباقي

 إىل الوالد، ٍب يكم  لو عليو الولد، إف (ٚ)ولو ألصدؽ عن والده يف اإلعفاؼ، كاف الراجع
 استمر وجوب إعفافو عليو.

ؾبانا، فتحم  الويل عنو الصداؽ البنتو وطلق على /أ[ ٜٗٔ]َولو امتنع الزوج أف يطلق 
ذلك، مل يربأ؛ ألنو ألصي ، َوالويل ضامن واأللصي  ال يربأ إال بالدفع. َوطريقو يف براءتو أف 

                                                           

 "أو تسقطو". :بيف  (ٔ)
 ،(ٕٓٚ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٕ)
 (ٖٜٔ/ ٗ) الغرر البهية أنو يعود للزوج مطلقا، انظر النق  عنو: ( ٖ)
 (ٖٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٗ)
 " ولو ألصدؽ طفلو دينا". :بيف( ٘)
 (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٙ)
 ب.اإلعفاؼ كاف الراجع" سقط من: قولو: "واالبن النصف الباقي ولو ألصدؽ عن والده يف ( ٚ)
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الصداؽ يف ذمة يقوؿ لو الويل: طلقها على نظَت لصداقك علّي، فإذا فع  استقر لو نظَت 
 .(ٔ)الويل، ٍب وبي  ابنتو عليو، ويقب  ؽبا فيربئ الزوج ]حينئذ[

 (نصُف مهر وجب بعقدٍب الذي يرجع بو من ذكر من اؼبؤدي تارة َواؼبؤدى عنو أخرى ىو: )
، أو نصُف مهِر مثٍ  وجب بسبب (ٕ)من مسمى لصحيح، ومهر مث  عند فساد اؼبسمى

 .(ٖ)، وإف مل ىبًت الزوج النصف، ومل يقض بو قاض( من الزوج أو القاضيفرٍض صحيحٍ )

وعرب  برجع: ليشم  َعَلى توسٍع فيو الرباءة من نصفو أو كلو بشرطو اآلٌب، إذا كاف دينا باقيا 
 يف ذمتو.

 أما العقد الفاسد فبل أثر لو يف وجوب اؼبهر كما مر. 

و بعد إخبلء العقد عن َوأما اؼبفروض الفاسد كخمر َفبَل يتشطر بو اؼبهر، َفبَل عربة ب
. وعلم من ذلك أف اؼبفوضة إذا طلقت قب  الدخوؿ والفرض اَل يستحق شيئا من (ٗ)العوض

 ذلك اؼبهر.

لو  )حياة(لصدر منو يف  (فراقبَما ذكر إىل الزوج واؼبؤدي. )[ ب/ٜٗٔ]وإمبا يرجع 
وطبلؽ، وإف باشرتو الزوَجة بتفويضو إليها، أو طلبتو عند فراغ  )قبل وطء كخلٍع(وللزوجتو 

 ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچمدة اإليبلء، لقولو تعاىل: 

 .(ٙ()٘)چائ ى ى

                                                           

 ، (ٕٓٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (٘ٛٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٕ)
 ٕٜٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٔٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٖ)
 (ٕٙٛ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية،  (ٕٙٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 ٖٕٚلبقرة: سورة ا (٘)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖٔٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٙ)
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العقد قب  تسليم اؼبعقود عليو وقيس بالطبلؽ غَته من أنواع الفرقة. وألف قضيتو ارتفاع 
سقوط ك  العوض كما يف البيع، إال أف الزوجة كاؼبسلمة لزوجَها بالعقد من وجو، لنفوذ 
تصرفاتو اليت يبلكها من غَت توقف على قبض، فاستقر بو بذلك بعض العوض، َوسقط 

 .(ٔ)بعضو؛ لعدـ اتَصالو باؼبقصود

ؽبا اؼباؿ ليس سببًا للفراؽ، لعدـ توقفو عليو، إذ َويفرؽ بُت خلعو معها َوفسخو بعيبها: بأف بذ
 .(ٕ)يبكنو إيقاعو بدونو، خببلؼ فسخو فإنو متوقف على عيبها، وال يبكنو إيقاعو بدونو

. وكالطبلؽ ك  (ٗ)تشطر لغا الشرط، كما لو أعتق ونفى الوالء (ٖ)َولو طلقها على أف اَل /
فرقة اَل منها وال بسببها، كما يفهمو كبلمو اآلٌب، كإرضاع كبو أمها لو، وعكسو، وإرضاع 

 .(٘)أجنبية للزوجُت، ووطء أبيو أو ابنو ؽبا بشبهة

فيما لو -َولو بالتبعية. فإف قلَت: زبلفها إىل انقضاء العدة /أ[ ٜ٘ٔ](ٙ) (َوإدالِمه)
ىو السبب للفراؽ. قلُت: فبنوع، ب  اإلْسبَلـ ىو السبب، َوالتخلف شرط  -ماءه استدخلت

 لتأثَته، اَل أنو السبب يف التأثَت. على أنا وإف سلمنا أنو سبب، فيكوف كما لو ارتدا مًعا.

 واألذرعي َوغَتنبا. (ٛ)النشائي (ٚ)( وحده، وكذا معها كما لصححووردتِه)

                                                           

 (ٕٜٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
 (ٖٛٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٔٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٕ)
 [أٜٗ]ب/ هناية:( ٖ)
 ، (ٜٕٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٜٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٗ)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٘)
 (٘ٓٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٜٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)
 زيادة: الروياين". ب:يف: ( ٚ)
 حسن االستحضار كثَت العباس، كاف أبو الدين كماؿ احملرر العامل اإلماـ مهدي بن عمر بن النشائي: أضبد (ٛ)

 النكت كتاب أيضا ولو وشرحو الفقو يف جدا حاف  ـبتصر وىو اعبوامع وـبتصر اؼبختصرات جامع لصنف االختصار
سبع ويف يف لصفر سنة ت. الصغَت اغباوي غطاء كشف وكتاب والوجيز اغباوي بُت اعبمع يف اإلبريز وكتاب التنبيو على
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خبلفو؛ أخذا من قوؿ الرافعي يف  (ٖ()ٕ)، َوتبعهما الشارَحاف(ٔ)الزركشي َوأيب زرعةَوتصحيح 
: مردود (ٗ)اؼبتعة: ولو ارتدا معا ففي وجوهبا وجهاف، كالوجهُت يف التشطَت، َواأللصح اؼبنع

 رجوعو للمتعة فقط. (٘)بأف الذي دؿ عليو كبلـ القمويل

لتشطَت للرافعي، َوعبارتو اؼبذكورة ال ، حيث نسب ترجيح ا(ٙ)ووىم الزركشي يف تكملتو
، كما فهمو يف َخادمو. َوَعَلى األوؿ فالفرؽ بينهما: (ٚ)إشعار ؽبا بذلك، ب  ردبا يشعر خببلفو

أف ِملكها الصداَؽ ىنا سابق على الردة، فقوي تعلقها بو، خببلفو. وقد يفرؽ أيضا: بأف 
على عدـ  (ٓٔ)، وىنا(ٜ)نسبة الفراؽ إليهما، ال إوباش، َومع (ٛ)اؼبدار ٍب على اإلوباش

قب  التسليم، َوىي بردهتا معو مل تتلفو فوجب ؽبا الشطر، ويؤيد ذلك َما  (ٔٔ)إتبلفها اؼبعوض
 يأٌب يف مسألة الشراء.

تزوجها بشرطو، ٍب أيسر قب  الدخوؿ، [ ب/ٜ٘ٔ]إياىا، بأف كاف  (ولعانِه وشرائِه)
 .(ٕٔ)فاشًتاىا

                                                                                                                                                                      

 (ٖٔ/ ٖ) شهبة قاضى البن الشافعية ، طبقات(ٜٔ/ ٜ) للسبكي الكربى الشافعية . انظر :طبقاتوطبسُت وسبعمائة

 "تبعا للمتويل وجرى عليو الفارقي وابن أيب عصروف وتبعهم الشارحاف". ب:يف:  (ٔ)
 ب[/ٖٛٔشرح اعبوجري ] (ٛٔٔٔ)االسعاد ص: ( ٕ)
 (ٖٛٛ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النق  عنهم:  (ٖ)
 (ٖٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزأي: منع التشطَت.  (ٗ)
 (ٜٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاجب. فدا على أنو راحع إىل اؼبتعة. انظر النق  عنو: حيث قاؿ: واأللصح أهنا ال ذب( ٘)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب -انظر النق  عنو من كتاب تكلمة شرح اؼبنهاج _ومل أقف عليو( ٙ)
 الدخوؿ قب  معا ارتدا إذا الشطر يف كالوجهُت :وجهاف اؼبتعة ففي معا الزوجاف ارتد ولوونصر عبارة الرافعي: "( ٚ)

 (ٖٖٔ/ ٛ) الوجيز شرح العزيز ".اؼبنع: واأللصح
 ، (ٗٔ/ ٙ) العرب لساف، (ٖٕ: ص) الصحاح ـبتار االوباش: ضد اإليناس. انظر:( ٛ)
 (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٜ)
 (ٜٔٔ/ٕأي : الشطر ىنا. انظر: فتح اعبواد )( ٓٔ)
 "اوباشو اؼبفوض". ب:يف:  (ٔٔ)
 (ٜٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٕٔ)
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وجوب اؼبتعة يف نظَته، َوإف استدعى الزوج شراءىا؛ ألهنا ذبب بالفراؽ، فتكوف وفارؽ عدـ 
للمشًتي، ولو أوجبناىا لو ألوجبناىا لو على نفسو، فلم ذبب، خببلؼ اؼبهر، فأنو هبب 

 بالعقد ووجب للبائع.

ونّبو بقولو: ورجع بفراؽ: على أف اغبالص  بالفراؽ ىو نفس الرجوع، وإف مل ىبًته ومل وبكم 
، اَل اػبيار فيو للزوج. ورجوع النصف أو الك  اآلٌب ابتداء ملكو اَل (ٔ)بو قاض، كما مر

فسخ الصداؽ، بدلي  ما يأٌب يف مسألة العبد: إذا أدى سيده عنو، ٍب عتق، ٍب طلق قب  
 .(ٕ)الدخوؿ

 باؼبوت ال تشطَت فيها؛ ؼبا مر أهنا مقررة للمهر. (ٖ)َوبقولو: يف حياة: على أف الفرقة

كاؼبوت مسخ أحدنبا حجرا، فإف مسخ الزوج حيوانا، ففي التدريب: أنو ربص  بو الفرقة، و 
َواَل يسقط شيء من اؼبهر؛ إذ ال يتصور عود شيء لو؛ النتفاء أىلية سبلكو. َواَل للورثة؛ ألنو 

 .(ٗ)حي فيبقى للزوجة، ولو احتماؿ أف اؼبسخ حيوانا كاؼبوت، فيستقر بو اؼبسمى

الردَة؛ حيث مل ينتظر عوده يف العدة:  -دبسخ أحدنبا ولو بعد الدخوؿ-ُخ َوفارؽ االنفَسا 
يبق من جنس من يصح نكاحو، َوعوده ليس إىل /أ[ ٜٙٔ]بأنو خرج عن اإلنسانية فلم 

اختياره، خببلؼ اؼبرتد. َوبأف الَعادة اإلؽبية اطردت بعدـ عود اؼبمسوخ، خببلؼ اؼبرتد؛ إذ  
 .(ٙ)اس الشارح اؼبمسوخ حيوانا على اؼبرتد، فاندفع قي(٘)كثَتا َما يعود

                                                           

 (ٗٚ٘انظر: ص: )( ٔ)
 (ٖٙٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٕ)
 الصدقة" " ب:يف: ( ٖ)
 (ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٖتدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبنتهي للبلقيٍت )( ٗ)
 (ٕٔٔ/ ٖ) انظر:حاشية الرملي( ٘)
 ب[/ٖٛٔانظر: شرح اعبوجري ]( ٙ)
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( الفراؽ قب  إن وقع)أي: ك  اؼبهر  (كلٌ )رجع للزوج َواؼبؤدي ال عن كبو طفلو ( و)
فيها أو فيو. َوإْسبَلمها َوردهتا،  (بعيبٍ ) منو أو منها (كفسخٍ  بسببهاالدخوؿ منها أو )

وإرضاعها زوجتو األخرى الصغَتة؛ ألهنا أتلفت اؼبعوض قب  التسليم، فيسقط العوض. كما 
 .(ٔ)لو أتلف البائع اؼببيع قب  القبض

؛ ألنو بذؿ العوض يف مقابلة منافعها. (ٕ)َوإمبا جع  عيبها كفسخها، ومل هبع  عيبو كفسخو
من مقتضى العقد، إذا مل تسلم لو حقو، َوىي مل تبذؿ شيئا يف  فإذا كانت معيبة فالفسخ

مقابلة منافعو، َوالعوض الذي ملكتو سليم، فكاف مقتضاه أف ال فسخ ؽبا، إال أف الشارع 
 .(ٖ)أثبت ؽَبَا الفسخ؛ دفًعا للضرر عنها، فإذا اختارتو لزمَها رد البدؿ كما لو ارتدت

، ويؤيده َما يأٌب (ٗ)ها استقبلاَل، على َما قالو ابن اغبدادَولو كاف إْسبَلمها بالتبعية فكإسبلم
 يف اؼبتعة.

 .(٘)َوقَاَؿ القفاؿ: يتشطر

؛ جبامع أف كبل من إرضاع األـ َوإسبلمها (ٙ)أمها[ ب/ٜٙٔ]ويؤيده َما مر فيما لو أرضعتو 
كذلك ىو السبب يف الفسخ. فكما مل ينظروا إلرضاع األـ، ومل هبعلوه فرقة بسبب الزوجة،  

 ينبغي أف ينظر إلْسبَلـ األـ ِمثبل، فبل تكوف الفرقة بسبب الزوجة.

                                                           

 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٜٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 "كفراقو". ب:يف: ( ٕ)
 (ٜٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر:  (ٖ)
 (ٕ٘٘/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر النق  عنو:  ( ٗ)
 (ٖ٘ٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر النق  عنو: ( ٘)
 (٘ٚ٘انظر: ص )( ٙ)
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؛ (ٕ): فيو نظر(ٔ)وتأييده بًتجيح الرافعي فيما لو ورث زوجتو أو بعضها، أف اؼبهر ال يسقط
إلمكاف الفرؽ بُت اإلْسبَلـ َواإلرث، فإف اإلْسبَلـ فع  اختياري، خببلؼ اإلرث. َفبَل يلـز من  

 َمانع للتشطَت، أف يكوف اإلْسبَلـ كذلك. كوف اإلرث غَت

َويف التدريب: أهنا إذا مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها، وعاد ك  اؼبهر إىل 
. ويوجو بأف سبب اؼبسخ اؼبقتضي لبلنفَساخ منها إذ اَل يكوف عادة إال بعد مزيد (ٖ)الزوج

 عتٍو وذبرٍب.

حرمها على الزوج، مل تستحق  (ٗ)ولو دبت زوجتو الصغَتة فرضعت من نائمة رضاًعا /
 .(٘)الشطر، كما يأٌب يف الرضاع؛ ألف االنفساخ بفعلها

( العقَد، كعيب أحدنبَا )قارنَ كاف بسبٍب ( )فإنوإذا عاد إليو ك  الصداؽ نظر: 
( ولصنعٍة، رجع اؼبهر إىل الزوج، َوإف مل ترض ىي،  )كِسَمنٍ ( من الزيادة، أي: معو )فبمتصل

 .(ٙ)كفسخ البيع بالعيب

لتسلط الزوج على الفسخ /أ[ ٜٚٔ]وحبث شيخنا أف العيب اغبادث قب  الزيادة كاؼبقارف، 
 .(ٚ)قبلها

 

                                                           

 (ٕٛٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٛٔٔٔؿ بكبلـ الرافعي. انظر: االسعاد ص: )لعلو يقصد بذلك اإلسعاد حيث أي د قوؿ القفا( ٕ)
 (ٖٛٔ/ٖوهتذيب اؼبنتهي ) تدريب اؼببتدي( ٖ)
 [بٜٗ]ب/ هناية:( ٗ)
 (ٕٓ/ ٜ) روضة الطالبُت، (ٖٚٙ/ ٘ٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٘)
 ، (ٜٕٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٜٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٙ)
 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب (ٚ)
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: زبَتت بُت أف تسلمو زائدا، وأف تسلم قيمتو -وإف كاف بسبب عارض، كردهتا، وكرضاع
 .(ٔ)غَت زائدة

سلم ؽبا أيضا، َوالكسب، في (ٕ)فبمتصٍ : الزائد اؼبنفص ، كالولد -من زيادتو-َوخرج بقولو 
 .(ٖ)َوإف حص  يف يده

. وما قررت بو كبلمو (ٗ)والتفصي  بُت اؼبقارف وغَته من زيادتو، أخًذا من الروضة وألصلها
 .(٘)فيو: ىو َما فيهما، خبلفًا ؼبا جرى عليو يف شرحو

َوقوؿ البلقيٍت: أف العيب اغبادث كاؼبقارف؛ ألهنما اشًتكا يف أف العقد قارنو سبب الفسخ، 
: ضعيف. وال هبرى ىذا التفصي  يف (ٙ)إما وجود العيب، أو شرط استمرار الس بَلمة وىو

 التشطَت ب  يسلم ؽبا الزائد مطلقا، كما يعلم فبا يأٌب.

حص  ؽبا قب  الدخوؿ، وىو أو بعضو رقيق، َفبَل تشطَت؛ ألف الفرقة  بعتق() ( كفسخَهاو)
 .(ٚ)منها

 

                                                           

 (ٕٕٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
 زيادة: "واللنب". ب:يف: ( ٕ)
 (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖ٘ٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٖ)
 ، (ٜٕٗ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٗ)
اؼبقارف اؼبتص  بأي  وشرحَ  مل أطلع على ما ىبالفو يف شرحو سوى أنو اقتصر على العيب اغبادث والعيب اؼبقارف، (٘)

 (ٖٗٔ/ٖعلى العيب. انظر: اخبلص الناوي ) سبب، ومل يقتصر
 اعبمهور بو قطع فالذي عيبها، أو بعيبو كالفسخ مقارنا السبب كاف وإف-قوؿ البلقيٍت ىو شرح لكبلـ الروضة: "( ٙ)
 (ٕٓٔٔص: )"، كما نقلو عنو لصاحب االسعاد -الزوج إىل بزيادتو يعود أنو
 (ٖٛٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٗٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٚ)
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أو كبوَىا، كما علم فبا مر،  (ٔ)قب  الدخوؿ، وىي حرةزوَجها أْو بعضو، ( شرائها( كبو )و)
 .(ٕ)َفبَل تشطَت أيضا، وإف كاف بطلبو؛ ألف االنفَساخ بسبب منها

 ٍب إف كاف الصداؽ ديًنا يف ذمتو، سقط عنو.

 .(ٖ)والتعبَت عنو ]حينئذ[ بالرجوع الذي أفَهَمْتو عبارتو كألْصلو فيو تسامح

مل يرجع منو شيء إليو؛ لعدـ أىليتو للملك، َواَل إىل [ ب/ٜٚٔ]وإف قبضتو منو، ٍب اشًتتو، 
 ؛ لزَواؿ ملكو بالبيع الس ابق على السبب اؼبوجب، وىو الفرقة.(ٗ)]بائعو[

َوإف كاف عينا ألصدقها السيد عنو، ٍب اشًتتو، مل يرجع إىل اؼبْصِدِؽ؛ اعتبارا بالسيد وقت 
اغبقوؽ اليت ربص  لو يف اؼبستقب ،  (٘)الرجوع، ألف اؼبصدؽ ؼبا باعو، كأنو بالبيع تبعتو

 وسيأٌب نظَت ذلك فيما إذا أعتقو.

، وال (ٙ)أما شراء الرقيقة بإذف سيدىا َفبَل فسخ بو؛ غَبصوؿ اؼبلك لغَت اؼبشًتي، َوىو السيد
 .(ٚ)تدع يف ملك واحد للزوجُت معا

 

                                                           

 زيادة: "بعضها". ب:يف: ( ٔ)
 (٘ٓٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافىو اؼبنصوص كما جاء يف : ( ٕ)
 ب.بالرجوع الذي أفهمتو عبارتو كألْصلو فيو يسمح" سقط من:  قولو: "حينئذ( ٖ)
 لعلو األقرب للمعٌت  ب،"نائبو"، وما أثبتو من  يف:أ( ٗ)
 "منعو". بيف: ( ٘)
 (ٓٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٜٕٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)
 "وال تدع يف ملك أحد الزوجُت" ب:يف ( ٚ)
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، -(ٕ)االلؤلمة فقط مث (ٔ)وذكَر ]الشيخاف[–وإذا ألصدقها حامبل أمة كانت أو هبيمة 
نصفها،  -بتفصيلو الس ابق-فوضعت، ٍب حصلت الفرقة قب  الدخوؿ: رجع إىل اؼبؤدي 

 حيث وجب التشطَت، وكلها، حيث مل هبب.

بأف كاف موجودا حُت اإللصداؽ، ووضعتو قب  الفرقة   قديم انفصل(أي مع ضب  ) بحمل()
بتسليمو، فهي ـبَتة يف ( ىي إن لم ترضبقيد زاده بقولو: ) قيمته(مع ) )أو(كما تقرر 

نصف اغبم  يف لصورة التشطَت، وإما إف تسلم نصفو مع نصف األـ، وهبرب الزوج على 
 .(ٖ)قبوؽبَما ]حينئذ[، أو تسلم قيمة نصفو يـو الوالدة بدال عنو

يستحق الزوج الرجوع باؼبتصلة يف اغبالة /أ[ ٜٛٔ]ويف كلو يف لصورة عدـ التشطَت حيث مل 
أما إذا اقتضت  (ٗ)سلمو، أو يسلم قيمتو. وإمبا زبَتت لزيادتو بالواَلدة،السابقة، فإما أف ي

 الفرقة الرجوع بالزيادة اؼبتصلة بدوف رضاَىا، فبل خيار ؽبا.

 ىذا كلو بالنسبة لؤلمة حيث مل وبص  تفريق ؿبـر لكوف الولد فبيزا.

بُت األمة وولدىا؛ غبصوؿ الفرقة قب  سبييزه، ومل يسمح بنصفو  (فإن حرم تفريق)
ىي اؼبعتربة. فَتجع يف لصورة التشطَت: بنصف قيمتها، ونصف قيمتو. وال يرجع  )فبقيمتهما(

 .(٘)بنصفها دونو، َوإف توافقا عليو؛ لتضمنو التفريق احملـر

 

 

                                                           

 جاء يف النسختُت: " وذكُر الشيخُت لؤلمة فقط مثاؿ" ومل تستقم العبارة معي؛ فأثبت ما اتضح معي واهلل أعلم( ٔ)
 (ٖٓٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 (ٖٖٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜ٘ٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٖ)
 (ٖٜٔ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٗ)
 (ٕٓٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٜٗٗ/ ٘) التهذيب انظر:( ٘)
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 .(ٖ)، ونص عليو يف األـ(ٕ)ا، تبعا ؼبا يف الروضة َوألصله(ٔ)والتقييد دبا ذكر من زيادتو

 .(ٗ)والعربة يف قيمة الولد: بقيمتو يـو االنفَصاؿ؛ ألنو أوؿ وقت إمكاف التقوًن

َولو نقصت قيمتها بالوالدة يف يدَىا: زبَت بُت أخذ نصفها، أو كلها، َواَل شيء لو معها، 
 .(٘)َوالرجوع إىل القيمة. أو يف يده، أخذه ناقصا

ملت يف يده وولدت يف يدَىا، ونقصت قيمتها، فقضية كبلـ الرافعي َولو ألصدقها حامبًل، فح
أف النقص من ضمانو، فُتخَت ىي؛ ألف السبب وجد يف يده، والولد ؽبا حبدوثو على 

اإللصداؽ، [ ب/ٜٛٔ]: إذا كانت َحامبل يـو -كما مر-. والقوؿ يف األـ (ٙ)ملكها
 وولدت، َوطلقها.

َحامبًل، وحصلت الفرقة قب  انفَصالو، فإنو يرجع إليو  َوخرج بقولو: انفص : َما إذا ألصدقها
نصفَها َحامبل، أو كلها كذلك؛ ألف اعبميع لصداؽ، بناء على أف اغبم  يقابلو قسط من 

 .(ٚ)الثمن

وبَقولو: قدًن: اغبادث بعد اإللصداؽ، فإنو وإف فارقها قب  انفَصالو فهو زيادة من وجو َونقص 
 كم طرؽ الزيادة على الصداؽ.من وجو، َوَسَيأٌب حكمو. ىذا ح

                                                           

 (ٕٛٗ)والتقييد الذي يقصده ىو قيمتهما إف حـر التفريق بينهما. وىو من الزوائد على ًألصلو. انظر اغباوي ص: ( ٔ)
 (ٖٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: انظر: ( ٕ)
 (ٚٙ/ ٘) للشافعي األـ (ٖ)
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 (ٜٖٔ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٘)
 (ٜٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
 (ٖٓٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘ٗ/ ٘) التهذيب انظر :( ٚ)
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( يف طرؽ النقص عليو، بأف جٌت عليو أجنيب، أو الزوج، وأخذت منو األرش، أو مل و)
 بأرشتأخذه وترجع إىل اؼبؤدي، بتفصيلو السابق ما مر من النصف أو الك  َحاؿ كونو )

 .(ٔ)( أي: مع نصف األرش يف لصورة التشطَت، َومع كلو يف لصورة عدموجناية

ؽبا فإف ساؿبت بو، بأف  -(ٕ)أي:  ]يضمن[-( يغرمال يكوف ذلك األرش فبا )بشرط أف 
 .(ٖ)جٌت عليو أجنيب يف يد الزوج، أْو يف يدىا، أو الزوج وىو بيدىا، ألف األرش بدؿ الفائت

أما األرش الطارئ بدوف جناية، كاآلفة السماوية، كالعمى َوالعور. أو جبناية ال غـر  (ٗ)/
ألرشها، كأف جنت ىي عليو: فيتخَت الزوج بُت الرضا بنصفو، أو كلو ناقصا من غَت أرش، 

/أ[ ٜٜٔ]وبُت نصِف أو كِ  قيمتو أو مثلو سليما، كما يتخَت اؼبشًتي بتعيب اؼببيع عند 
خ واسًتداد الثمن، َوالرضا بالعيب ببل أرش. وفيما إذا جٌت عليو ىو وىو البائع بُت الفس
لو ناقصا، وال خيار لو وال أرش؛ ألنو نقص وىو من  -ومل وبص  ؽبا األرش-بيده، وأجازت 

 .(٘)ضمانو

 ىذا كلو يف نقص الصفة، أما نقص اعبزء فسنذكره.

الصداؽ، بأف باعتو الزوجة، أو زاؿ  (وإن بيع)َويثبت الرجوع بالنصف أو الك  على َما تقرر 
( مع طبلقها أو بعده، وقب  أخذه على األلصح؛ ألف حقو وعاد إليها)ملكها عنو بغَت البيع 

 .(ٙ)ال ىبتص بالعُت، ب  يتعلق بالبدؿ، فالعُت أوىل منو

 
                                                           

 (ٕٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُتنظر: ا( ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٕ)
 (ٖ٘ٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: (ٖ)
 [أٓ٘]ب/ هناية:( ٗ)
 (ٜٗٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖ٘ٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٘)
 (ٕٜٗ/ ٘) التهذيب، (ٜ٘ٗ/ ٜ) الكبَت اغباويانظر: ( ٙ)
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 .(ٔ)وفارؽ الرجوع بالفلس َواؽببة من الفرع على َما مر؛ الختَصالصو ٍب بالعُت دوف اؼبالية

. َوفارؽ الشفيع بأف حقو كاف (ٕ)وعلم من كبلمو: أنو ليس لو نقض تصرفها قب  الدخوؿ
 .التصرؼ، خببَلؼ الزوج. أما إذا مل يعد إليها فسيأٌب أنو يتعلق ببدلو (ٖ)]قب [

. وقي : يبتنع )بعتقه بو أو( و أوصىت)أ ( أي: العبد اؼبصدؽ؛ ألف الولصية ليست حبق الـز
. َويرد بالفرؽ اآلٌب. ومث  ذلك َما لو باعو، ٍب طلقها يف زمن (ٗ)الرجوع، كما لو دبرتو

 اػبيار، واؼبلك ؽبا.

( بسبب حصوؿ أويف األوؿ ) (٘)( ببل عُت)بتخللاػبمر أو جلد اؼبيتة اؼبصدؽ  )أَو َطُهر(
 [ منها ؽبما يف حاؿ النجاسة.(ٙ))بعد قبض(( أو بدباغ يف الثانية ]دبغ)

(: يعٍت كافرين جعبل الصداؽ طبرا، أو جلد ميتة، فتخل  ينذمي[ ب/ٜٜٔ] )في َوؿب  ىذا
، أو ترافعا -َوىي ذمية استقبلال  أو بيعا-أو الزوج ( أدلمااػبمر، أو دبغ اعبلد يف يدَىا ٍب )

 .(ٚ)إلينا، ٍب فارقها قب  الدخوؿ، فَتجع باػب ، أو اعبلد اؼبدبوغ، إف بقيا

                                                           

 مل اشًتاىا ٍب االبن فباعها دارا البنو األب وىب لو أفليس: قي  فإفذكر اؼباوردي ىذا االعًتاض وأجاب عنو: "( ٔ)
 . ىكذا؟ الزوج كاف فهبل الوجهُت أحد يف هبا يرجع أف لؤلب يكن

قلنا: الفرؽ بينهما أف خروج اؽببة عن ملك االبن قد أسقط حق األب يف الرجوع هبا ألنو ال يرجع يف اؽببة، وال ببدؽبا، 
 (ٛ٘ٗ/ ٜ) الكبَت اغباوي ".حقو من الرجوع أف يرجع هبا وليس كذلك الصداؽفلم يكن لو بعد سقوط 

 (ٖٗٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٖ)
ألصح الوجهُت يف الولصية ىو لصحة الرجوع، أما التدبَت فاؼبمذىب واؼبنصوص عدـ الرجوع. إال إذا كانت معسرة ( ٗ)

 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزرجعو بنصفو. انظر: 
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبأي: ببل عبلج. انظر: ( ٘)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٙ)
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب،  (ٖٕٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف انظر:( ٚ)
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، َواَل قيمة لو فإف تلفا، ولو بإتبلفها، رجع دبث  اػب ؛  ألنو مثلي، اَل بقيمة اعبلد؛ ألنو متقـو
. وقي : اَل يرجع يف الصورتُت بشيء؛ ألف اؼبقبوض غَت َمايل، (ٔ)وقت اإللصداؽ َوالقبض

 .(ٕ)وحدوث َماليتو دبعاعبتها، فبل ينظر إليو

ه حبثا، ، َواعًتضو اإلسنوي: بأف الرافعي ذكر (ٖ)َوَما ذكره يف اعبلد ىو َما لصححو يف الروضة
أخذا فبا إذا دبغو الغالصب، فإنو للمالك اَل للغالصب. قاؿ: َوىو حبث ضعيف، فإف فع  
، َفبَل يؤثر يف إخراج َما اختص بو اؼبالك خببلؼ َما ىنا، وذكر الرافعي: أف  الغالصب ؿبـر
اؼبرهتن لو دبغ جلدا مرىونة ماتت بيده، مل يعذر ىنا؛ ألف َماليتو حصلت باؼبعاعبة، خببلؼ 

-. ولك رده بأف الدبغ ؼبا مل يكن ناقبل للجلد من حالة إىل َحالة (ٗ)ػبمر إذا زبللت انتهىا
كاف دبنزلة َما لو فعلت   -هبوز العقد عليو يف اعتقادىم؛ ألهنم يروف لصحة العقد عليو مطلقا

اؼبسلمة يف الصداؽ فعبًل مل وبص  بو زيادة َواَل نقص، فكما مل يبنع ذاؾ الرجوع /أ[ ٕٓٓ]
 العُت، كذلك ىذا ال يبنع الرجوع فيها. يف

َويفرؽ بُت َما ىنا وما احتج بو فبا مر يف الرىن: بأف الرىن بط  باؼبوت؛ المتناع ابتدائو 
]حينئذ[ بسبب انتفاء اؼبالية. َوإذا أبط  لـز أف اَل يعود اعبلد ىنا دبجرد الدبغ، ب  البد من 

لد غَت مدبوغ فلم يؤثر فيو حد اؼبالية، إنشاء عقد، وأما ىنا فالصداؽ لصحيح مع كوف اعب
 بالنسبة العتقادنا باؼبعاعبة؛ ألنو قبلها َماؿ يف اعتقادىم، فافًتقا.

َوإمبا فرقوا بُت الدبغ والتخل ، ٍب ال ىنا؛ ألف اؼبدار ىنا على اعتقادىم، ونبا مستوياف فيو، 
ث مالية مع لصَتورة وٍب على اعتقادنا، ونبا متخالفاف فيو، من حيث إف الدبغ فيو حدو 

 اؼبدبوغ متقوًما، خببلؼ التخل  كما مر.
                                                           

 ، (ٕٓٓ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر:  (ٔ)
 (ٕٗٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافنقلو يف البياف عن بعض االلصحاب. انظر: ( ٕ)
 (ٖٗٓ/ ٚ) روضة الطالبُت (ٖ)
 (ٕٙٓ/ٚاؼبهمات ) (ٗ)
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أما إذ طلقها قب  أف يطهر، َفبَل يرجع بشيء؛ لعدـ اؼبالية، ومنع إمساؾ اػبمر قب  
 .(ٔ)اإلْسبَلـ

وأما لو ألصدقها طبرا أو جلدا فتخل  أو دبغ يف يده، ٍب أسلما أو أحدنبَا، أو ترافَعا إلينا، ٍب 
؛ ألف كبو اػبمرة ال يصلح لصداقا، وال (ٕ): فيجب نصف مهرىا اؼبث فارقها قب  الدخوؿ

 .(ٖ)إذا مل يتص  هبا قب  قبض اإلْسبَلـ، أو الًتافع[ ب/ٕٓٓ]عربة بذكرَىا 

أو عصَتا فتخمر يف يده، ٍب زبل ، ٍب أسلما، أو ترافعا إلينا، فيجب عليو ؽبا قيمة العصَت، 
. واعًتضو اإلسنوي (٘()ٗ)عربة بتخل  ]العصَت[كما يف ألص  الروضة لتلفو قب  قبضو، وال 

بأنو اَل يستقيم إهباب قيمة العصَت؛ ألف ىذا لو جرى يف يد البائع مل يبط  البيع، ب  يتخَت 
اؼبشًتي، قاؿ: ]وحينئذ[ فتتخَت الزوجة ىنا؛ ألف الصداؽ يف يد الزوج مضموف عليو ضماف 

العقد ىنا أوىل؛ ألف اؼبَعاملة مع كافر، َوانقبلبو طبرا وقع يف الكفر أيضا  (ٙ)عقد، ب  نفي
 .(ٚ)فلم ىبرج عن اؼبالية عندىم انتهى

وقد هباب بأف التخمر وإف مل ىبرجو عن اؼبالية عندىم، لكن لصَته ناقصا عن العصَت الذي 
ؿ العُت، فكاف كالتالف ٍب ؼبا زبل  زاد فنزؿ تبدؿ َىاتُت الصفتُت منزلة تبد (ٛ)ىو الصداؽ، /

 فوجب ؽبا قيمة الصداؽ اَل غَت.

                                                           

 (ٕٙ٘/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبرانظر: ( ٔ)
 "وجب مهر اؼبث ". ب:يف: ( ٕ)
 (ٖٙٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٜٜٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر:( ٖ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب،"التخل : وما أثبتو من :يف: أ: ( ٗ)
 (ٕ٘ٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب ، (ٖٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
 مل يتضح لكن لعلو أقرب إىل: "نقاء" يف: ب:( ٙ)
 (ٕٙٓ/ٚاؼبهمات )( ٚ)
 [بٓ٘]ب/ هناية:( ٛ)
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ووجهو أف اػبمر اَل يعتد باعتقادىم فيها إال إذا اتص  هبا قبض قب  اإلْسبَلـ أو الًتافع كما 
 مر، َوىنا مل يتص  هبا ذلك، فكاف التخمر يف يده كالتلف.

ك البائع اؼبًتتب على بطبلف َويَفر ؽ بينهما َوبُت اؼبشًتي الذي احتج بو: بأف العود إىل مل
مل وبص  اليأس من وَ  ،(ٔ)اليأس/أ[ ٕٔٓ]البيع، لو قي  بو َفَسخ، َوىو اَل يكوف إال عند 

فلم يقب  ببطبلف البيع انتظارا لتخللو ب   ،يصح إيراد عقد البيع عليها ةٍ انتقالو إىل حال
 .اء دبلك كما مروأما العود ىنا فهو ابتد ،بيعاؼبشًتي غبدوث نقص يف اؼب (ٕ)خَتنا

وإف كاف غَت العصَت  ،اغب فمن ٍب قالوا ببطبلف الصداؽ بالتخمر وعوده إىل ملكو بالتخل  وَ 
 ألنو اَل  ؛لكوسبمل سبكن ىي من وَ  ،فيصح سبلكو لو ،لكنو من توابع ملكو ،ف لصداقااالذي ك

 .(ٖ)قاؽبا بو إىل القيمةتانوَ  ،ا بالتخمراؿ تعلقهَ علقة ؽبا بو لزوَ 

ا رد القوؿ بأف القيمة إمبا يصح إهباهبا تفريعا على أف الصداؽ مضموف تقرر يعلم أيضً ودبا 
 .ضماف يد

وبـر التعرض لو على ( صيد)الصداؽ  :أي (وهو)ق قب  الدخوؿ لِّ الزوج اؼبطَ  (حرمأأو )
 ،اؼبلك جتبلبال (ٗ)ينشأ ألف الفرقة وإف كانت باختياره ال ؛حراموإفَتجع فيو مع  ،حـرمُ الْ 

ينتق  إىل  :قي وَ  .(٘)فأشبو اإلرث ،رع عليها قهرااعود النصف حكم رتبو الشوَ  ،ب  لذاهتا
 .(ٙ) يبلك الصيد باختيارهاحملـر اَل وَ  ،ألنو طلق باختياره ؛القيمة

                                                           

 زيادة: "من عود اؼببيع إىل ما كاف عليو إحدانبا مر يف حق اختبلط متقـو دبثلي ومل يتميز". ب:يف: ( ٔ)
 "جربنا". ب:يف: ( ٕ)
 (ٜٜٖ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٖ)
 "تقصد". ب:يف: (ٗ)
 (ٖٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ، (ٖٛٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 (ٖٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، واألوؿ ألصح. انظر: ىذا الوجو الثاين( ٙ)
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الو بقيد  هبوز لو إرسَ اَل  :أي (ول يردله) .وعلى األوؿ فَتس  الصيد وجوبا إف عاد إليو كلو
 .(ٔ)الو يتضمن فوات ملكهاألف إرسَ  ،الصداؽ (شطرتإن )زاده بقولو 

نكاحها قب  ( أو فسخ)الزوجة ( يع ثم طلقأو بِ )[ ب/ٕٔٓ] اؼبزوج العبدُ  (تقفإن عُ )
للعتيق يف  :أي (له) العائد بالفسخ (أو الكل)العائد بالطبلؽ أو كبوه ( فالنصف)الدخوؿ 

 .(ٕ)أو ماؿ ذبارتو قب  العتق ،وإف كاف قد أداه بإذف سيده من كسبو ،لصورة اإلعتاؽ

أو من كسب  ،من ماؿ نفسو (ٖ)]قد أداه[وإف كاف البائع  ،يف لصورة البيع (أو للمشتري)
إمبا وبص  بالفرقة، وعند وجودَىا كاف العتيق أىبًل للملك، وكاف  ألف اؼبلك يف الراجع ؛العبد
يف التدريب من أنو ال يعود ا مَ وَ  .(٘)حادثا يف ملكهما ىو اؼبشًتي، فكاف الراجع (ٗ)اؼبالك
 .(ٙ)ضعيف :ؽبما

 (ٚ)فتقيد اغباوي بتعدد دفعو ،عدموفهم كبلـ اؼبصنف أنو ال فرؽ فيما ذكر بُت دفع اؼبهر وَ أو 
 د.مثاؿ ىذا إف كاف الصداؽ غَت رقبة العب

وكاف األوىل أف يعرب بقيمة -. يف لصورة التشطَت (نصف قيمته)للعتيق أو اؼبشًتي ( و)
إن كان )يف لصورة عدمو  (أو كلها) -كما يأٌب  وألهنا الواجبة دون ؛ال بنصف قيمتو ،نصفو

فإنو يصح ويصَت  ،ففع  ،ف أذف لعبده أف يتزوج أمة زيد بصداؽ ىو رقبتوبأ (الصداق رقبته
  ،ٍب حصلت الفرقة قب  الدخوؿ منو أو منها ،أو باعو ،فإف أعتقو زيد .الزوجاف ملكا لزيد

                                                           

 (ٜٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٜٚٔ/ ٗ) الغرر البهية  انظر :( ٔ)
 (ٕٕٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٕ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٖ)
 "اؼبالك الزوج". بيف:  (ٗ)
 (ٜٗٔ/ ٗ) الغرر البهية  انظر:( ٘)
 (ٕٗٔ/ٖانظر: تدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبتنهي )( ٙ)
 (ٔٛٗقّيد يف اغباوي تقدـ أداء اؼبهر. انظر: اغباوي ص: )( ٚ)
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شًتيو يف ؼبوَ  ،لو يف العتق ،أو كلها يف الثاين ،قيمة نفسو يف األوؿ/أ[ ٕٕٓ] كاف نصف
 .(ٔ)البيع

 :أي (اعبَ  ق أوْ عتأ نعلى م)أحدنبا  :أي .بالبناء للفاع  كما يف نسخ معتمدة( يرجع به)
ؼبن لو أبدا ألف الصداؽ يكوف  ؛ى من باعلَ اؼبشًتي عَ وَ  ،يرجع بو العتيق على من أعتق

 .(ٖ)يـو الطبلؽ أو االنفساخ (ٕ)العبد

من أف الشطر أو الك  إىل الزوج  ،ا مر يف عبارة اغباويىذا مفرع على مَ وَ  اإلسعاد:قاؿ يف 
أشار بذلك إىل أنا إف قلنا يرجع إىل وَ  .(ٗ)ى ما جرى عليو اإلرشاد انتهىلَ فبل يأٌب عَ  ،مطلقا

 .اؼبشًتيال إىل العتيق وَ  ،ؼبؤديألنو ا ؛إىل سيده األوؿ ىنا عن كبو طفلو يرجع اؼبؤدي اَل 
 .(٘)غَتنبا القوؿ بالرجوع ىنا إىل العتيق واؼبشًتيوظاىر كبلـ الشيخُت وَ 

نو باألداء خرج أإال  ،إف كاف ىو اؼبؤديألف السيد وَ  ؛وإف قلنا بذلك التفصي  وىو متجو
إذ ال ملك  ؛السيدىل إابتداء اؼبلك كما مر فبل يبكن العود ىو العود بالفرقة إمبا وَ  ،عن ملكو
ألف  ؛(ٙ)اؼبشًتيفوجب الرجوع للعتيق وَ  ،لفوات البضع من غَت مقاب  ؛ عدـ العودلو واَل 

 اَل ألنو أجنيب وَ  ؛ا ال ملك السيدا حدث يكوف على ملكهمَ مَ وَ  ،الراجع كالشيء اغبادث
يف ا اذبو رد مَ وَ  ،ا مشى عليو اؼبصنف وغَتهفاتضح بذلك مَ  .[ بو بوجوب/ٕٕٓعلقة لو ]

 .ادعَ اإلسْ 

                                                           

 (ٕٕٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٕٙٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 " العقد". بيف: ( ٕ)
 (ٕٙٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
 (ٕٛٔٔاالسعاد ص: ) (ٗ)
 السابقةع جانظر: اؼبرا( ٘)
 (ٖٙٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٙ)
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 .(ٕ)فرجع عليو بقيمتو وبإعتاقفيقاؿ أحسن إليو  .اؼبعتق (ٔ)ويبتحن دبسالة

ا لو أذف لو سيده يف أف يتزوج مَ  يوى ،قةابالزوجُت يف الصورة الس أو باع سيدُ  (عتقأوإذا )
لسيد لأي  (له)العبد كلو  (بقي)ٍب طلقها العبد قب  الدخوؿ  (دون العبد األمةَ )برقبتو 

 ؛ا النصف الذي يرجع بطبلقهاوأم   ،أما النصف اؼبستقر قب  طبلقها فظاىر ،اؼبالك للزوجة
كما ، يرجع ؼبالكو األوؿ اَل فرجع إليو وَ  ،الطبلؽ دا اؼبزوج ؽبا ىو اؼبالك للعبد عنالكهَ فؤلف مَ 

 .(ٖ)عتق فيما مرال يرجع للبائع واؼب

من  (بتوافق)اؼبؤدي بتفصيلو نصف اؼبهر بالتشطَت حاؿ كوف الرجوع الزوج أو رجع إىل وَ 
 ،ها قب  الدخوؿقٍب طل ،يف ملك الزوجة (أثمرت)جعلت لصداقا ٍب  (خيلنفي )الزوجُت 

 .(ٗ)فإف الثمرة كلها مع نصف الشجرة للزوجة

يف قطع الثمرة  (٘)/إذ ليس لو تكليفها  ،يتوقف عود نصف الشجر الثاين على توافقهماوَ 
ها تيبكن من تر مَ تُ ف ،غبدوثها يف خالص ملكها خاليًة؛لَتجع إىل نصف الشجر  ،اغباؿ

 .(ٙ)وإبقائها إىل اعبذاذ

 

                                                           

 علقة لو بو اَل ا ال ملك السيد ألنو أجنيب وَ ا حدث يكوف على ملكهمَ مَ ألف الراجع كالشيء اغبادث وَ  قولو: "( ٔ)
 ب."سقط من : اد ويبتحن دبسالة عَ ا يف اإلسْ اذبو رد مَ ا مشى عليو اؼبصنف وغَته وَ بوجو فاتضح بذلك مَ 

 (ٜ٘ٔ/ ٗ) البهية  الغررانظر: ( ٕ)
 (ٕٕٚ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 (ٗٔٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٖٕٗ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبر انظر:( ٗ)
 [أٔ٘]ب/ هناية:( ٘)
 (ٜٙٗ/ ٘) التهذيب، (ٜ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٙ)
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 ةيكوف وديع :إف قاؿوَ ، /أ[ يكوف يف ضماهنآٖٕألف نصيبو ] ؛ تأخَت الرجوع إليواَل وَ 
ألف اإلبراء من ضماف العُت مع بقائها  ؛بذلك أألهنا ال ترب  ؛أبرأتك من ضمانو دْ قَ وَ  ،عندؾِ 
 .(ٔ)باط 

 ،الياخألف حقو يف الشجر  ؛وال ؽبا تكليفو الرجوع يف نصف الشجر وإبقاء شبرهتا إىل اعبذاذ
ألف حقو ناجز يف العُت أو  ؛ تأخَت الرجوع إليواَل وَ  .فبل يؤج  ،وألف حقو نبت معجبل

  .(ٕ)القيمة

 ،نصف الثمر ليكوف لو مع نصف الشجر وىبتووإف  ،القيمةطلب من ٍب كاف لو االمتناع وَ وَ 
 .(ٖ)ماؿ غَته اإلنسافعلى قبوؿ  جبارلتعذر اإل

ألف  ؛وتأخَت الرجوع إىل اعبذاذ بالًتاضي فيهما ،وهبوز الرجوع يف نصف الشجر يف اغباؿ
 .(ٗ) يلـزبَل ألف ذلك وعد فَ  ؛وألحدنبا الرجوع عما رضي بو. اغبق ؽبما

 ؛سقت اَل قوؿ ارجع وَ ت أف اَل وَ  .النتفاع ملكها بالسقي ؛ارجع واسق :وؿوليس ؽبا أف تق
 .(ٙ( )٘). ]وال هبرب أحدنبا بالتزاـ اإلفراد لو بالسقي؛ ألنو وعد كما يأٌب[لتضرر ملكو بالًتؾ

 .(ٚ)بنخٍ  وىو أْخَصر :وعرب ألصلو

 

 
                                                           

 (ٕٜٖ/ ٗ) احملتاجمغٍت ، (٘ٔٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف انظر:( ٔ)
 (ٜ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلب، (ٕٕٗ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبرانظر: ( ٕ)
 (ٜٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٖ)
 (ٖٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (٘)
 ،(ٜٛٔ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٜٕٛ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٙ)
 حيث أُفردت يف اغباوي وصُبعت يف اإلرشاد( ٚ)
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 .(ٔ)نورىا زيادة منفصلة، َوقبلهما متصلة فرٌع: الثمرة بعد التأبَت، أو تنأثر

( أي: الًتؾ َوالسقي. فإذا تراضيا َعَلى الرجوع حاال، والتـز َولزم ترك دقي ل دقٌي الُتزما)
أسقط حقو والتـز [ ب/ٖٕٓ]أحدنبا ترؾ السقي لـز تركو. ولو أراد السقي ال يُبك ن؛ ألنو 

، لكنو إذا مل يف بو تبي نا أف اؼبلك  الضرر، خببَلؼ ملتـز السقي َفبَل يلزمو؛ ألنو َوعد فبل يلـز
 ، فكأنو موقوؼ على الوفاء بالوعد.(ٕ)مل يعد إىل الزوج

( الزوجة الثمر، أو قالت لو: ارجع إن قطعتأي معو ) )بإجبار(رجع يف لبي  أشبرت )و( 
( بأف مل وبص  بقطع ذلك نقص يف َل ضرر( اغباؿ أنو ))ور عن الشجر، َوأنا أقطع الثم

( الزوج الثمرة )أو بقَّى. (ٖ)الشجر، ومل تط  لقطعو مدة الزواؿ اؼبانع مع عدـ ضرر عليو
( بأف رضي بًتكها إىل اعبذاذ ؾبانا، لَتجع يف نصف الشجر؛ ألف ذلك يف يدَىا َكَسائر لها)

 .(ٗ)اَل ضرر عليها فيو األمبلؾ اؼبشًتكة، َوألنو

وإذا أجربت كانا يف السقي كشريكُت يف الشجر انفرد أحدنبا بالثمر، َوقد مر حكمو يف بيع 
 األلصوؿ َوالثمار.

على  (ٙ)، َوإف جرى صباعات يف الثانية(٘)وذِْكُر اإلجبار يف َىاتُت من زيادتو تبعا للشيخُت
 .(ٚ)عدـ اإلجبار

                                                           

 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٓٙ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر:( ٔ)
 ، (ٜٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٕ)
 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٜٖٗ/ ٚ) النجم الوىاج انظر :( ٖ)
 (ٜٕٚ/ ٚ) روضة الطالبُتىو األلصح عند اعبمهور كما قاؿ النووي. انظر: ( ٗ)
 (ٜٕٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٓٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (٘)
 إذا رجع الزوج يف نصف الشجر وأبقى الثمر إىل اعبذاذ (ٙ)
ولو قاؿ الزوج: أرجع يف نصف النخي  وأترؾ شبارؾ إىل اعبداد، فبل ينفص  األمر هبذا  منهم اإلماـ حيث قاؿ: " (ٚ)

 النخي ؛ إىل األوفر اغبظ يرجع ب  الثمار، على تنحصر ال السقي فائدة ٍب بالسقي، ىاشبار  تتمة إىل ربتاج فإهنا اؼبقدار؛
 (ٜ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلب .التشطر حبكم الزوج إىل راجعاً  يُقّدر ما إىل ترجع وفائدتو السقي، تكليفها إىل سبي  فبل
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مسألة، وىي: َما إذا ألصدقها أمة فولدت يف يدىا ولدا ىنا  (ٔ)ونق  عن األـ َويف ألصلو
. أو (ٕ)فبلوًكا، ٍب طلقها قب  الدخوؿ، وقاؿ: أرجع يف نصفها َوأرضى أف ترضع الولد: أجيب

 أمنعها من اإلرضاع: مل هبب، ب  اَلبد من التوافق.

حرمة للعلم بضعفها دبا قدمو من أف الفراؽ قب  الدخوؿ، يف مدة /أ[ ٕٗٓ]؛(ٖ)َوحذفَها
إىل التفريق  (ٗ)التفريق بُت األـ َوالولد، يوجب الرجوع إىل قيمتها، َفبَل هبوز التوافق ]إذا أدى[

 قب  التميز.

ورجع إىل اؼبؤدي بتفصي  َما مر من النصف أو الك  مع اغبم  وأرش اعبناية، حاؿ كوف 
بأرش  فَتجع عليها( بعد فراقحالص  فيو يف يدىا ) ()نقص ( أي: مع أرشبأرش) ذلك

نقص َما رجع إليو من النصف أو الك ، وإف مل وبص  منها تعٍد؛ ألنو من ضماهنا كما 
 .(٘)يأٌب

 أما النقص قب  الفراؽ، كأف كاف جبناية يغـر أرشها: رجع، وإال فبل ،كما مر.

 .(ٙ)وُتصدؽ بيمينها يف دعوى ما يسقط عنها ضماف النقص؛ ألف األلص  براءة ذمتها

 

                                                                                                                                                                      

 (ٕٔ٘/ ٘) اؼبذىب يف الوسيطوكبوه عن الغزايل. انظر: 
 (ٕٛٗ"وبتوافق يف لبي  أشبرت، وأمٍة ترضع ولدىا". اغباوي ص: )وعبارتو: ( ٔ)
، ونق  عن االماـ ذلك الرافعي (ٔٙ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبنق  اإلماـ عن نص الشافعي أنو ال هباب، انظر: ( ٕ)

 (ٜٕٚ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٓٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز والنووي. انظر
 ابن اؼبقرئ (ٖ)
 وأثبت يف: ب.أ، سقط من:  (ٗ)
 (ٓٚٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٜٔٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٘)
 (ٕٔٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٓٚٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف انظر:( ٙ)
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من اؼبث  يف اؼبثلي،  )بدله(رجع إليو و( نصف أو الك  إف بقي الصداؽ )وإمبا يرجع إىل ال
، حاؿ كونو ( يف يدىا بعد الفراؽ، مع أرش النقص أيضا، سواء تلف تالفا) والقيمة يف اؼبتقـو

بتعد منها، كأف طالبها فامتنعت أو ال؛ ألهنا قبضتو عن معاوضة، فإذا ارتفعت كاف مضمونا 
ألنو كاف  )يوم تلٍف(عليها، كما لو بقي اؼببيع بيد اؼبشًتي بعد الفسخ. وتعترب قيمة اؼبتقـو 

 .(ٔ)تقرر على ملكو، ىذا يف تلف بعد الفراؽ كما

 وجوٍب(( وقت )أقل ِقيِم تالٍف بين( يرجع إليو )قبله) كوف التلف[ ب/ٕٗٓ]( حاؿ و)
( ألف الزيادة قبضٍ ( وقِت )وَوىو َوقت العقد، حيث ال تفويض، وإال فهو وقت الفرض )

على قيمة يـو الوجوب َحادثة يف ملكها، اَل تعلق لو هبا، والنقص عنها قب  القبض من 
 .(ٕ)يرجع بو عليها ضمانو، َفبَل 

، ونقلو األذرعي عن األلصحاب: (ٗ)َوغَته (ٖ)َومن التعلي  يؤخذ َما أفادتو عبارتو كعبارة التنبيو
 (ٚ)، كاحملرر(ٙ)، َوعبارة ألصلو(٘)من اعتبار األق  بُت الوقتُت أيضا. ووقع يف عبارتو يف الشرح

 َوغَته: اعتبار الوقتُت فقط.

                                                           

 (ٕٓٓ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٜٕ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 (ٜٗٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٕ)
 (ٙٙٔ: ص) الشافعي الفقو يف التنبية (ٖ)
 (ٕٚٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب(، ٚٗٔ/ٖ، تدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبنتهي )(ٕٜٗ/ ٘) التهذيبانظر: ( ٗ)
عبارتو: "وإف تلف قب  الطبلؽ لزمها أق  األمرين من قيمة يـو الوجوب والقبض ويـو الوجوب ويـو العقد.... ( ٘)

 (ٜٗٔ/ٖشرة لزمها عشرة. إخبلص الناوي )وإف كانت قيمة يـو الوجوب مائة ويـو القبض ع
 (ٖٛٗ-ٕٛٗوعبارتو: ": "وأق  قيمِة يوَمْي الوجوب والقبض إف تلف". اغباوي ص: ) (ٙ)
وعبارتو " وإذا وقع الرجوع إىل القيمة ؽببلؾ الصداؽ أو غَته، فاؼبعترب األق  من قيمة يـو الصداؽ وقيمة يـو  (ٚ)

 (ٖٗٔالقبض". احملرر ص: )
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. وقاؿ اإلسنوي: إنو اؼبفىت بو؛ ألنو (ٔ)اعترب قيمة يـو القبضووقع للرافعي يف الزكاة: أنو 
. ورد : بأف النص مفروض يف الزيادة والنقص اغبالصلُت بُت القبض والتلف، (ٕ)اؼبنصوص

 .(ٗ)بُت اإللصداؽ والقبض (ٖ)َوالكبلـ ىنا مفروض يف اغبالص  من ذلك /

( اؼبرأة )علقترقيقا  ( كاف الصداؽ)كأنأو حكمي  -وىو ظاىر-ٍب الَتلُف إما حسي 
 -، وإف نازع فيو البلقيٍت(٘)أخذا من كبلـ الشيخُت-بقيد فيهما زاده  عتقه أو دبرته()

ٍب حص  الفراؽ، ألنو قد ثبت لو مع قدرهتا على الوفاء حبق  -بأق  قيمة-( مودرةً ) بقولو:
اغبرية، والرجوع يفوتو بالكلية، وعدـ الرجوع فيو اَل يفوت حق الزوج بالكلية، فوجب لو 

 غبق اغبرية، مع انتفاء الضرر./أ[ ٕ٘ٓ]القيمة إبقاء 

وجود الضرر َعَلى الزوج، مع خببلؼ ما إذا كانت معسرة، وخببلؼ مسألة الولصية السابقة؛ ل
 .(ٙ)أف الولصية هبوز الرجوع عنها بالقوؿ، خببَلؼ التعليق والتدبَت

 ب  يرجع يف  نصفو، ويبقى النصف اآلخر مدبرا أو معلقا عتقو.

التدبَُت فسَخ البائع بالعيب وال الرجوع يف اؽببة للفرع؛ لقوة الفسخ دبشاهبتو  (ٚ)وإمبا مل يبنع
للعقد كما مر، وألف الثمن عوض ؿبض، ومنع الرجوع يف الواىب يفوت اغبق بالكلية، 

 .(ٛ)خببلؼ الصداؽ فيهما

                                                           

 (ٖٓ/ ٖ) شرح الوجيز العزيز (ٔ)
 (ٕٓٔ/ٚاؼبهمات )( ٕ)
 [بٔ٘]ب/ هناية:( ٖ)
 (ٖٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٚٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 زيادة: "فيفص  فيهما كما مر يف الصور الثبلث يرجع يف كلو". ب:يف: ( ٙ)
 لعلو األقرب للمعٌت ب:"يرجع". وما أثبتو من :  أ:يف:  (ٚ)
 (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٜٛٗ/ ٘) التهذيب انظر:( ٛ)
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وعلم فبا قررت بو كبلمو: أف الكاؼ للتمثي ، إف أريد بالتلف ما يعم اغبسي وغَته، أو 
، وإطبلؽ اؼبصنف أهنا (ٔ)تنظَت: إف أريد بو اغبسي فقط. فإطبلؽ اإلْسَعاد أهنا للتنظَتلل

 : فيو نظر.(ٕ)للتنظَت

. لكن شرط البيع (ٖ)َوُعلم امتناع الرجوع بالعتق اؼبنجز، َوبالبيع َواؽببة مع القبض باأَلْوىل
اؼببيع ]حينئذ[، خببلؼ َما إذا   الذي فيو خَيار أف يكوف ذلك اػبيار للمشًتي وحده؛ ؼبكلو

 كاف اػبيار ؽبما أو للبائع، فلو نصف العُت؛ ألهنا مل زبرج عن ملكَها بذلك.

َوأقبضتو، أو [ ب/ٕ٘ٓ](ٗ)( كما لو رىنتو)حق لزمأي الصداؽ ( تعلق به) كأف  )أو(
 الزوج إىل انفكاؾ الرىن، َوانقضاء مدة اإلجارة، وزواؿ )ولم يصبر(أجرتو، أو زوجتو 

الزوجية، فإنو يرجع إىل البدؿ، حيث مل يرض ىو بالرجوع إىل نصف العُت مرىونة أو 
 .(٘)مسلوبة اؼبنفعة

( للعُت اؼبرىونة، بال قبضىو بقيد زاده بقولو: ) )وصبر( ىي إىل تسليم البدؿ )أو بادرت(
اؼبذكور،  أو اؼبستأجرة، أو اؼبزوجة. بأف يقوؿ: ألصرب إىل االنفكاؾ، أو االنقضاء، أو الزواؿ

ولكن اَل أقبض العُت اآلف، َوَأسلمها لنحو اؼبرهتن، فلها أف سبتنع وذبربه على قبوؿ البدؿ؛ 
 .(ٙ)خوفا من الضماف

خببلؼ ما إذا أخرت التسليم إىل كبو االنفكاؾ، فإنو ال هبرب، ولو الرجوع إىل العُت بعد َزَواؿ 
رب وقاؿ: أتسلم العُت، َوأسلمَها إىل كبو اغبق، كما أنو اَل هبرب على الرجوع إىل البدؿ، إذا لص

                                                           

 (ٖٗٔٔانظر: االسعاد ص: )( ٔ)
 (ٓ٘ٔ/ٖانظر: إخبلص الناوي )( ٕ)
 (ٕٜٗ/ ٘) التهذيب، (ٕٚ٘/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط انظر:( ٖ)
 "رىنتو". ب:يف:  (ٗ)
 (ٖٖ٘/ ٚ) النجم الوىاج، (ٜٕٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٘)
 (ٖ٘ٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٙ)
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اؼبرهتن، لتخليصَها من الضماف ]حينئذ[. ىذا َحالص  كبلـ كثَتين يف مسألة اإلجارة وغَتىا،  
 .(ٔ)كالرىن

إال أف للزوج فيها أف يعود بالعُت دوف منفعتها مدة اإلَجارة؛ لشدة تعلق الزوجة بالصداؽ وبو 
، َما لو فسخ البيع بعد أف أجر اؼبشًتي اؼببيع، -الفكما مر مبسوطًا يف التخ-فارؽ ىذا 

 . (ٕ)فإف البائع يرجع بأجرة اؼبدة الباقية بعد الفسخ

َواستشك  صبع زبليصها منو بتسلمو العُت َوتسليمَها، بأف ملكها مستمر يف حاؿ /أ[ ٕٙٓ]
َوعدـ تسليمو التسليم َوبعده؛ ألف كبو الرىن اؼبقبوض َمانع من انتقاؿ اؼبلك إليو، فتسليمو 

 .(ٖ)سواء

. ومن ٍب زبَت  وقد هباب: بأنو بالطبلؽ ثبت لو حق الرجوع يف العُت، وإف تعلق هبا حق الـز
 بُت الرجوع بنصف القيمة والرجوع بنصف الصداؽ مع تعلق اغبق بو.

فإف لصرب، فلها االمتناع حىت تعطيو نصف القيمة، أو يقبض ىو العُت ويسلمها ؽبا أو 
، ]فحينئذ[ ليس ؽبا االمتناع؛ النتفاء العلة. فلما كاف األمر خبَتتو نزؿ تسلمو للمستحق لتربأ

ٍب تسليمو منزلة استقرار اؼبلك، وخرجت بذلك من عهدة ضمانو؛ تغليًبا عبانبو األقوى ىنا 
 .(ٗ)من جانبها بسبب زبَته دوهنا

ففارؽ َما ىنا امتناع رجوع اؼبقرض دبا أقرضو، إذا تعلق بو حق اَلـز ؿب  اؼبرهتن، َوإف قاؿ 
أرجع بو َوأتسلمو ٍب أسلمو للمرهتن على األوجو، بأف  تعلق حق الزوج فوؽ تعلق حق 

                                                           

ىذا حالص  كبلـ ابن الصباغ واؼبتويل وفيو: ".... و  (ٕٔٓ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٖٔٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 ".والعمراين وغَتىم

 (ٕٔٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٕ)
 (٘ٗٔ/ٖوهتذيب اؼبنتهي )(، تدريب اؼببتدي ٕٕٔ/ٚانظر: اؼبهمات )( ٖ)
 (ٜٖٙ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٗ)
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؛ ألف التعلق (ٔ)اؼبقرض، وحيث مل هُبَِب الزوُج لو زاؿ التعلق مل يرجع، على ما رجحو اإلماـ
يف البسيط، َوتبعو البارزي فجـز بأنو [ ب/ٕٙٓ]حقو إىل البدؿ. لكن استبعده نق  
 .(ٕ)يرجع

: الرىن واؽببة قب  القبض، فبل يبنع الرجوع.  وخرج باغبق البلـز

( أي: ألج  زيادة فيو )لزيادة( أي: امتنعت من أف تسلمو الصداؽ )أبتكأف   أو()
كسمن وتعلم لصنعة حصلت يف يدىا، فَتجع إىل أق  قيمة غَت زائد؛ ألهنا ـبَتة   ()متصلة

بُت أف تسلمو زائدا، أو نصف قيمتو غَت زائد. أما لو ظبحت بعوده ؽبا، فيجرب على قبولو؛ 
 .(٘)، خببلؼ اؼبنفصلة(ٗ)، فبل تعظم فيها اؼبنة(ٖ)ألهنا تابعة

 دوثها على ملكها كما مر.وأما اؼبنفصلة فللزوجة، وإف حدثت يف يده؛ غب

َواعلم أف اؼبتصلة ال أثر ؽبا يف صبيع األبواب إال ىنا؛ ألف ىذا العود ابتدأ دبلك اَل فسخ، 
أو من حينو فهو تشبيو  (ٙ)َوغَته فسخ، َوىو أنو يرفع العقد من ألصلو، فكأف ال عقد./

ىنا كما ذكر: أف  بالعقد، َوىي تتبع األلص  يف العقد، فكذا يف الفسخ. َودلي  كوف العود
العبد لو سلم لصداؽ زوجتو من كسبو فعتق ٍب طلق قب  الدخوؿ، عاد النصف إليو ال إىل 

 .(ٚ)السيد، ولو كاف فسخا عاد للسيد

                                                           

 (ٕ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٔ)
 (ٕٔٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر النق  عنهما: ( ٕ)
 "الهتامو" ب:يف: ( ٖ)
/ ٛ) يزالعزيز شرح الوجة". : أنو ال هبرب على القبوؿ؛ ؼبا فيو من اؼبنفيو إشارة لوجٍو ذكره الرافعي عن اغبناطي( ٗ)

ٕٜٙ) 
 (ٜٕٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٛٙٗ/ ٕ) اؼبهذبانظر: ( ٘)
 [إٔ٘]ب/ هناية:( ٙ)
 (ٕٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٚ)
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التمثي  بو لكاف أْوىَل؛ /أ[ ٕٚٓ](ٔ)ألمة أو هبيمة. َولو ترؾ كألصلو( كحملواؼبتصلة أيًضا. )
ىو نقص من وجو، لتوقع الضعف حاال، وللخطر ألنو َوإف كاف زيادة من وجو لتوقع الولد، 

مآال، خصولصا يف األمة، وألنو يفسد غبم اؼبأكولة، َفبَل هبرب الزوج على قبض اغبام  عند 
مساؿبتها باغبم ، ب  إف اتفقا على نصف اغبام ، َوإال عدؿ إىل نصف قيمتها، وال إجبار  

 .(ٕ)كما يأٌب

. وحليِّ (ٖ)( لنحو قٍن نسيها ٍب تعلمها عندىاصنعةٍ ( ظِبَن ألمة ىزلت يف يدىا، و)وعودِ )
انكسر يف يدىا فصاغتو كما كاف، فبل يرجع إىل نصفو إال برضاَىا؛ ألف الصفة الثانية زيادة 

]وحينئذ[ فاؼبراد بالعود يف كبلمو -. (ٗ)متصلة حدثت عندىا، واؼبوجودة قبلَها مثلَها ال عينها
 .-لشيء بعينوذبدد اؼبث ، اَل حقيقتو اليت ىي وجود ا

فإف مل يرض رجع بنصف قيمة اغبلي هبيئتو اليت كانت من نقد البلد، َوإف كانت من 
خبلفًا ؼبا وقع للمصنف -ال بنصفو تربا مع نصف أجرة لصوغو. َوفارؽ الغصب  (٘)جنسو

: بأف الغالصب أتلف (ٚ)-(ٙ)من ازباذنبا يف أنو يرجع بنصف وزنو تربا ونصف أجرة لصوغو
 .(ٛ)اه رد مثلو مع األجرة، َواؼبرأة إمبا كسرت ملك نفسَهاملك غَته فكلفن

 أما لو لصاغتو ال كما كاف فسيأٌب.

                                                           

 (ٖٛٗاغباوي ص: ) رتبع ألصلو يف التمثي  بو. انظ( ٔ)
 (ٕٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر :( ٕ)
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر :( ٖ)
 (ٖٔٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٗٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٗ)
 على األلصح. انظر: اؼبرجعُت السابقُت( ٘)
 (ٕٕٙ/ٕروض الطالب )( ٙ)
 -خبلفًا ؼبا وقع للمصنف من ازباذنبا يف أنو يرجع بنصف وزنو تربا ونصف أجرة لصوغو-قولو: " َوفارؽ الغصب ( ٚ)

 ب. من:" سقط 
 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر :( ٛ)
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فصاغتو كما كاف، فإنو يرجع [ ب/ٕٚٓ]َوخرج بنحو اغبلي: َما لو كاف اؼبنكسر إناء نقد 
إىل نصفو من غَت أجرة، وإف أبت؛ ألف منفعتو غَت متقومة، فليست بزيادة شرًعا. َومثلو 

، بأف كاف ىباؼ منو الفتنة، ٍب تذكرتونسياف   .(ٔ)األمة الغناء احملـر

( بأمر اغباكم نُزِعتسليم النصف َواَل قيمتو ) فإن لم تختر(وإذا ثبت ؽبا اػبيار يف اؼبتصلة )
الصداؽ من يدىا، ومنعت من التصرؼ فيو؛ ألف تعلق حقو بو فوؽ تعلق حق  اؼبرهتن 

 (ٕ))]بقدر[من الصداؽ  )بيع له(إف ألصرت على االمتناع ( ثم)باؼبرىوف، والغرماء بالًتكة. 
( للنصف َعَلى قيمتو، لوجود راغب، أو للزيادة اغبادثة. فإف مل إن زاد ثمن قيمة نصفه

يزد عن  )وإل( يوجد رَاغب إال يف الك  باعو َولصرؼ الفاض  عن القدر الواجب إليها
 .(ٖ)فائدة يف بيعو ظاىرا( إذ اَل )قضى له بهالنصف على قيمتو، بأف استويا 

. َوظاىر كبلـ ألص  الروضة أنو اَل يبلكو (ٗ)وهبري صبيع ذلك يف اؼبهر إذا استحقو الزوج
. وهباب: بأف التساوي أمر (ٙ). َونظر فيو بعضهم(٘)باإلعطاء حىت يقضي لو بو القاضي

 .(ٚ)مظنوف، فتوقف األمر على القضاء بو

 

                                                           

 (ٕٗٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٕٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٕٕٓ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر :( ٔ)
 لعلو األقرب للمعٌت واهلل أعلم. ب، :"بعد" وما أثبتو من أيف: ( ٕ)
 (ٗٗٗ/ٕاألنوار ألعماؿ األبرار ) (ٜٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 : ب.قولو: " وهبري صبيع ذلك يف اؼبهر إذا استحقو الزوج" سقط من( ٗ)
روضة  ".لو اؼبلك ثبوت قضاؤه أفاد إليو، سلم فإذا البيع، يف فائدة ال إذ إليو، العُت نصف تسلمقاؿ النووي:" ...  (٘)

 (ٜٖٓ/ ٚ) الطالبُت
 (ٕٚٔ/ ٖ) اؼبطالب أسٌتمنهم شيخو يف ( ٙ)
 الوسيط". باالجتهاد يدرؾ ألنو بو القاضي لو يقض مل ما يبلكو ال ولكن إليو يسلم أنو فالصحيح قاؿ الغزايل: "( ٚ)
 (ٕ٘٘/ ٘) اؼبذىب يف
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بنصف القيمة؛ تبعا ؼبن أعًتض  -(ٔ)كالشيخُت-وعرب بقيمة النصف، بدؿ تعبَت ألصلو 
، إذ (ٕ)قوؿ الشيخُت ىنا يرجع بنصف القيمة اَل بقيمة النصف؛ ألنو أكثر منها/أ[ ٕٛٓ]

، فإنو مل يتساى  يف ذلك، (ٖ)التشقيص عيب. وقد تساى  الغزايل يف تعبَته بقيمة النصف
، ب  قاؿ إمامو يف (٘)[(ٗ)القيمةب  َقَصده كإمامو ]وإف وقع ؽبما يف موضٍع التعبَت بنصف 

َوالسبكي  (ٚ). واختاره ابن الرفعة(ٙ)تعبَتىم بنصف القيمة تساىبل، ومرادىم قيمة النصف
 .(ٜ)، ]والبلقيٍت(ٛ)َواإلسنوي

ويف الوسيط عن ابن الرفعة: الفرؽ بينهما لصحيح، واألشبو ضب  ما أطلق الشافعي 
نصف القيمة على ما إذا كاف الصداؽ تساوي واأللصحاب، أي من التعبَت يف أكثر اؼبواضع ب

 .(ٓٔ)قيمة نصفو، نصف قيمتو، وتابعو على ذلك لصاحباه السبكي والقمويل وغَتنبا انتهى

، َوقيمتو عند تعذره ما (ٕٔ)ألف الواجب بالفرقة نصف اؼبهر (ٔٔ)ووجو إهبابو قيمة النصف[
 ذكر، ال نصف القيمة.

                                                           

 (ٜٕ٘/ ٚ) روضة الطالبُت(، ٜٕٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٔ)
 زيادة: "أي غالبا كما لصرحوا بو". ب:يف: ( ٕ)
 ( ٖٗ/ٕانظر: الوجيز )( ٖ)
 (ٕٓ٘/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط،  (ٕ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٗ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (٘)
 (ٔٙٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٙ)
 (ٖٕٚ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:   (ٚ)
 (ٕٕٓ/ٚانظر: اؼبهمات )( ٛ)
 (ٚٗٔ/ٖتدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبنتهي )( ٜ)
 لع  ىذا النق  عن ابن الرفعة من كتاب اؼبطلب العايل ومل أقف على الكتاب( ٓٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٔٔ)
 ب "اؼبهر" يف:  (ٕٔ)
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مل يثبت لو شرعا إال التشقيص، ومل تتلف عليو  ]وقوؽبم: التشقيص عيب: مسلٌم، لكن الزوج
 الزوجة شيئا.

فيمن أعتق نصف قن وسرى: أنو يلزمو  -كما قالو ابن الرفعة-ويؤيده قوؿ األلصحاب 
. وقوؽبم: لو اشًتى شقصا مشفوعا بنصف عبده، (ٔ)لشريكو قيمة نصفو، ال نصف قيمتو

ا وقع على نصفو. وإلثبات ذلك أف أخذه الشفيع بقيمة نصفو، ال نصف قيمتو، فإف البيع إمب
: غـر نصف قيمتو، ال قيمة نصفو؛ لتعديو باإلتبلؼ  الشريك لو أتلف اؼبشًتى اؼبتقـو

والزوجة مل تتلف إال دبلكها ال دبلك اعبميع دبجرد العقد على أف بعضهم قاؿ ىنا ذبب قيمتو 
 .(ٕ)ال قيمة النصف[

، َوإف تبعو ىنا، ولصوب قولو رَعاية (ٖ)الرافعي بوَولذلك أنكر يف الروضة يف الولصايا تعبَت 
للزوج كما روعيت بثبوت اػبيار ؽبا. لكن نبو األذرعي على أف الشافعي َواعبمهور: عربوا 

بكٍ ، فدؿ على أف مؤدانبا عندىم َواحد، بأف يراد بنصف القيمة ك  من النصفُت منفردا، 
يراد بقيمة النصف قيمتو منضما ال ال منضما إىل اآلخر، فَتجع بقيمة النصف، أو بأف 

 .(ٗ)منفردا فَتجع بنصف القيمة

( فَتجع إىل في يدها( فيو حادث ))لنقصالصداؽ  (٘)( الزوج قبوؿ نصف /أبى) ( كأفأو)
القيمة؛ ألنو حينئذ ـبَت بُت الرجوع يف قيمة نصفو سليما؛ والرضا بنصفو معيبا ببل أرش، فإذا 

                                                           

 (ٖٕٚ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية (ٔ)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٕ)
 (ٙٗٔ/ ٙ) روضة الطالبُت (ٖ)
 (ٜٖٓ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر النق  عنو: ( ٗ)
 [بٕ٘]ب/ هناية:( ٘)
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قب  قبضها إذا رضيت بو، فإنو [ ب/ٕٛٓ]. أما اغبادث يف يده (ٔ)أىب الثاين كاف لو األوؿ
 .(ٕ)عند الطبلؽ يرجع إىل نصفو ناقًصا،كما مر

 َوأفهم قولو: أىب: أنو لو قنع بو معيبا، أجربت على دفعو إليو.

( أو غرس أو حرث منها يف األرض اؼبصدَقة، بشرط  بنحو زرعٍب النقص احملض وبص  )
يف األخَتة، فيتخَت الزوج كما مر؛ ألف كبو الزرع نقص ؿبض؛  (ٖ)كوهنا معدة للبناء

 الستيفائو قوة األرض غالًبا، وألهنا تستحق إبقاءه إىل اغبصاد، فتفوت عليو منفعة تلك اؼبدة.

 .(ٗ)قاؿ اإلماـ: َوعليو إبقاؤه ببل أجرة؛ ألهنا زرعت ملكها اػبالص

االمتناع، ويأخذ نصف القيمة. فلو  فإف رغب فيو فامتنعت، أجربت عليو، أو رغبت ىي فلو
 .(٘)قالت: خذ نصف األرض َونصف الزرع، مل هبرب؛ ألف الزرع ليس من عُت الصداؽ

َولو طلقت بعد اغبصاد وعمارة األرض قائمة، بأف كاف ؽبا أثرَىا، وكانت تصلح ؼبا ال تصلح 
 لو قب  الزرع فزيادة ؿبضة، فليس لو الرجوع إال برضاىا.

الزرع، فإف بادرت بقلعهما، َوبقي نقٌص يف األرض لضعفها هبما، وىو َوالغرس نقص ك
 .(ٙ)الغالب، فهو على خَتتو، وإال اكبصر حقو يف األرض

 

                                                           

 ، (ٖ٘/ ٖٔ) هناية اؼبطلب، (ٖٚٗ/ ٜ) الكبَت اغباوي انظر: (ٔ)
 (ٖ٘ٗ/ ٚ) النجم الوىاجانظر: ( ٕ)
 (ٜٚٗ/ ٘) التهذيب . انظر:زيادة فهو للزراعة، رادت تكان وإف نقصاف فهو للبناء، رادتُ  تكانألهنا إف  ( ٖ)
 (ٜٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر النق  عنو:  (ٗ)
 ، (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٜٕٙ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
 (ٙٔٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البيافانظر: ( ٙ)



 تشطير الصداق                                                                                    الصداق كتاب

 
 ٙٓ٘ 

أرض الزرع؛ ألهنا هتيئها لو َونقص يف أرض البناء ألنو /أ[ ٜٕٓ]َواغبرث زيادة يف 
 .(ٕ()ٔ)يشعثها

( بنحو زيادة ونقص بسببُت: كأف أعور العبد َوتعلم لصنعة مقصودة، أو بسبٍب كبو: و)
كما -ألنو زيادة من وجو َونقص من وجو كما مر، فباعتبار كونو زيادة زبَتت  (ٖ))حمل(

، وباعتبار كونو نقًصا يتخَت ىو، وذُكر يف أمثلة -(ٗ)قدمو يف أمثلة الزيادة وقدمت َما فيو
  ذبرب ىي على تسليم اغبام  ال هبرب ىو على قبوؽبا.. فكما ال(٘)النقص

( ككرب العبد الصغَت، فهو نقص من حيث نقص القيمة بو، )كبٍر أذهب َغرًضا ( كبوأو)
َولَصبَلحية الصغَت للدخوؿ على النساء، وكونو أبعد عن العواـ، وأشد تأثَتا بالتأديب 

وتو َعَلى ضب  األثقاؿ، وكفاية األشغاؿ، والتعليم، وهبذا االعتبار ىبَت ىو. وزيادة من حيث ق
ولكونو أحفظ ؼبا يستحفظ، َوهبذا االعتبار زبَتت ىي. وَككرب الشجرة فإنو نقص من حيث 

. أما (ٙ)نقص الثمرة، فيتخَت ىو. وزيادة من حيث كثرة اغبطب بزيادة جرمَها، فتتخَت ىي
 .(ٚ)اإذا مل تنقص الثمرة بالكرب، فهو زيادة ؿبضة أفهمو قولو غرض

حرفة َوتعلم غَتىا، أو كسرت اػبلخاؿ [ ب/ٜٕٓ]كأف نسي   )إبدال صنعة(بنحو  )و(
، فهو نقص: من حيث زواؿ الصنعة القديبة، وزيادة: (ٛ)اْلُمْصَدؽ، أو انكسر وازبذتو دملجا

                                                           

 احمليط القاموس، (ٓٙٔ/ ٕ) العرب لسافالشعث والتشعث: انتشار االمر وتفرقو، وتشعيث الشيء تفريقو. انظر: ( ٔ)
 (ٔٚٔ: ص)
 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٙٙ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر :( ٕ)
 ب.وأثبت يف:  أ،مطموس من نسخة (  ٖ)
 (ٕٛ٘انظر: ص: )( ٗ)
 (ٖٛ٘انظر: ص: ) (٘)
 (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب(، ٕٕٚ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية  ،(ٜٗٗ/ ٘) التهذيب انظر :( ٙ)
 (ٜٖٔ/ ٗ) مغٍت احملتاجانظر: ( ٚ)
: ص) فارس البن اللغة ؾبم دملج: الدملجة تسوية الشيء، يقاؿ دملج الشيء إذا سواه وأحسن لصنتعو. انظر: ( ٛ)

 (ٜٛٔ: ص) احمليط القاموس، (ٕٙٚ/ ٕ) العرب لساف، (ٖٔ٘
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األخرى. ففي ك  ىذه الصور سواء نقضت القيمة بالزيادة أـ اَل،  من حيث حدوث الصنعة
إف تراضيا برد نصف العُت َفبَل زيادة عليو، وإال فالقيمة خالية عن الزيادة والنقص. َواَل ذبرب 

 .(ٔ)ىي على رد نصفها للزيادة، َواَل ىو على قبولو للنقص

هنا تتخَت ىي اَل ىو كما مر، َوتعبَت ألصلو األوىل، فإ (ٕ)وخرج بتعبَته: باإلبداؿ: إعادتو هبيئتو
 .(ٗ)ال يفيد ذلك، إال بتكليف كما علم فبا مر (ٖ)باإلعادة

رضا سائر الغرَماء،  -حيث زبَتت-َومىت حجر عليها بفلس ٍب طلقت: اعترب مع رضاَىا 
 .(٘)فإف مل يرضوا ضارب الزوج معهم

َومىت ثبت خيار لو أو ؽبا، مل يبلك الزوج اؼبهر أو نصفو حىت ىبتار ذو االختيار، َوإال ؼبا كاف 
العتبار التخيَت َوالتوافق معٌت، َواػبَيار الثابت ىنا على الًتاخي، إال عند اؼبطالبة فإهنا ال 

تفويض األمر  سبكن من تأخَته، وليس لو يف طلبو تعيُت العُت وال القيمة؛ ألف التعيُت يناقض
حبقو عندىا، فإف امتنعت مل رببس، ب  تنزع منها العُت، فإف /أ[ ٕٓٔ]إليها، ب  يطالبها 
 .(ٙ)ألصرت فقد مر

الداؿ عليو قولو السابق تالفا. أي ورجع إليو بدؿ الصداؽ،  (ٚ)( عطف على ]تلف[وبهبته)
 ( لهيف الصداؽ منها )أو نصفو من اؼبث ، أو القيمة السابقة بتلفو قب  فراؽ، َوهببة لصدرت 

                                                           

 (ٖٕٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٔ)
 "ببينتو". ب:يف: ( ٕ)
 (. ٖٛٗعبارتو: "وإعادة لصنعة أخرى". اغباوي ص: )( ٖ)
 (ٓٓٙانظر: ص: )( ٗ)
 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر:( ٘)
مغٍت ، (ٖٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب: انظر .يع اعبميع وتعطى الزائديع منها بقدر الواجب، فإف تعذر بِ إف ألصرت بِ  (ٙ)

 (ٖٜٖ/ ٗ) احملتاج
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٚ)
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أي: واغباؿ أف ( )وهو أي: للزوج بعد أف قبضتو، إذ اَل يصح تصرفها قبلو، ٍب فارقها
، ٍب وىبتو لو، ٍب وقع الفراؽ، فَتجع -َولو بأف كاف دينا فسلم بدلو ؽبا-( )عينالصداؽ 

أطاؿ  وإف-عليها بنصف البدؿ أو كلو، من مث  أو قيمة، كما مشى عليو الشيخاف َوغَتنبا 
؛ ألنو ملكها قب  الطبلؽ من غَت جهتو فأشبو َما لو ملكها من أجنيب، -(ٔ)صبع يف رده

، سواء أكانت (ٕ)وألهنا لصرفتها بتصرفها إىل جهة مصلحتها، فأشبو َما لو وىبتها من أجنيب
  .(ٖ)اؽببة بلفظها أو بلفظ التمليك أو العفو

باإلضافة كما يف -. َوخرج بقولو: هببتو (ٗ)َولو شرطت يف اؽببة أف اَل يرجع إف طلق فسدت
 : ىبة بعضو اآلتية قريًبا، ويف نسخة من غَت إضافة.-النسخ اؼبعتمدة

يف ذمتو، أو أبرأتو منو، فبل يرجع عليها بشيء. َوالفرؽ  (دين) إف وىبتو الصداؽ وىو ل()
بة ومل تتحص  على شيء، خببلفها يف ى[ ب/ٕٓٔ]أهنا يف الدين مل تأخذ منو ماال 

 .(٘)العُت

وكهبة الصداؽ فيما ذكر َما لو وىب البائع الثمن من اؼبشًتي، ٍب رد اؼببيع بعيب، فلو أبرأه 
عن عشر الثمن، ٍب وجد باؼببيع عيًبا أرشو العشر، وتعذر رده لعيب َحادث عنده: طالب 

                                                           

 ما لو عجلت ألهنا بشيء؛ عليها ىو اختيار البغوي واؼبزين والشافعي يف القدًن وأحد قوليو يف اعبديد: أنو ال يرجع( ٔ)
 هبعلها للصداؽ ىبتها ف، وألاغبوؿ بعد هبا يطالب ال اغبوؿ قب  الزكاة عج  لو كما بالطبلؽ؛ يستحقو كاف

/ ٘) التهذيب، (ٜٛٗ/ ٜ) للروياين اؼبذىب حبرانظر: .بالطبلؽ رجوًعا عليها يستحق فلم لصداؽ بغَت كاؼبنكوحة
٘ٔٚ) 

، (٘٘ٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر: اختيار األكثرين وىو األظهر عند اعبمهور وأحد قويل الشافعي يف اعبديد. (ٕ)
 .(ٖٗٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف، (ٖٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٕٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز

 (ٗٗٗ/ٕانظر: األنوار ألعماؿ األبرار )( ٖ)
 (ٜٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 (ٜٖٚ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٚٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٘)
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اؼببيع فأفلس: فإنو عنو. َوَما لو وىب اؼبشًتي  (ٔ)البائع باألرش، َواَل ينصرؼ إليو َما أبرئ /
 .(ٕ)يضارب بالثمن، َوَما لو وىب السيد النجـو ؼبكاتبو فيطالبو باإليفاء

َوفارؽ َما ىنا ما لو شهدوا بعُت ؼبدعيها، ٍب وىبها للمدعى عليو، ٍب رجعوا عن شهادهتم: مل 
خببلفو  يغرموا، ألف اؼبدعى عليو اَل يقوؿ حبصوؿ اؼبلك باؽببة، ب  يزعم َدَواـ اؼبلك السابق،

 .(ٖ)يف ىبتو كبو الصداؽ؛ ألف اؼبلك فيو زاؿ حقيقة وعاد باؽببة

ما لو خالعتو على الرباءة من الصداؽ، كأف ألصدقها مائة ٍب قاؿ قب   -كغَته-ومش  كبلمو 
الوطء: إف أبرأِتٍت منها فأنِت طالق. فأبرأتو منها، فيقع بائنا، وال يرجع عليها بشيء؛ ألهنا مل 

 كما تقرر.تأخذ منو شيئا  

َوأفىت اغبضرمي: بأنو يرجع عليها بنصف مثلي اؼبث ؛ ألهنا فوتت عليو الصداؽ يف ربصي  
وقوعو يقتضي /أ[ ٕٔٔ]. َوَوج و بأف  (٘). وابن عجي : بعدـ وقوع الطبلؽ بالكلية(ٗ)غرضَها

َفبَل  عود نصف الصداؽ فتبط  الرباءة منو، َفبَل وبص  اؼبعلق عليو َوىو اإلبراء من صبيعو،
 طبلؽ؛ إذ وقوعو يؤدي إىل عدـ وقوعو.

ويُردر األوؿ: بأنو ال يلـز من كوف التفويت يف ربصي  الغرض الرجوع؛ إذ اإلبراء من حيث ىو 
فيو غرض دنيوي أو أخروي، ومل ينظروا إليو، ب  إىل أهنا مل تأخذ منو ماال ومل يتحص  على 

 شيء، وىو ىنا كذلك.

 

                                                           

 [أٖ٘]ب/ هناية:( ٔ)
 (ٜٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖٙ٘/ ٚ) النجم الوىاجانظر:  (ٕ)
 (ٖٙ٘/ ٚ) النجم الوىاج، (ٕٖٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٖ)
 وىو الشيخ اظباعي  بن ؿبمد اغبضرمي (ٖٕٓ/ ٗ)  البهية الغررانظر النق  عنو: حاشية العبادي على ( ٗ)
 (ٜٖٚ/ ٙ) اؼبنهاج شرح إىل احملتاج هنايةانظر النق  عنو: ( ٘)
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اقتضاء وقوعو ذلك يف مسألتنا؛ ألف اإلبراء فيها سابق على الوقوع، فلم  َوالثاين: بأنا اَل نسلم
 وبص  اإللصداؽ، فكيف يقتضي عود نصفو.

( بآفة أو جناية منها، أو من إن تلف( أما )و)َومر ما إذا كاف نقص الص داؽ نقص لصفة 
أي: فقسط التالف من البدؿ، وقسط  )فقسطهما( -َوىو نقص اعبزء-منو  (بعضٌ )أجنيب. 

كالقونوي على   (ٔ)واألوؿ أْوىل، وإف جرى اؼبصنف-الباقي فبا بقي، أو فقسط اؼبهر َوبدلو. 
ىو الذي يرجع الزوج إليو. ففيما إذا تلف أحد العبدين اؼبصدقُت يف يدىا، ٍب حص   -الثاين

. فإف كاف الصداؽ (ٕ)فراؽ مشطر: يرجع إىل نصف العبد الباقي، وقيمة نصف التالف
 .(ٖ)مثليا: فنصف مث  التالف مع نصف الباقي

 فإف مل يكن الفراؽ مشطرا: رجع إليو الباقي َوبدؿ التالف.[ ب/ٕٔٔ]

 وكالتلف َما لو باعتو أو أعتقتو أو وىبتو.

نعم إف وىبتو نصف العُت رجع عليها بنصف الباقي َوبدؿ ربع الك ؛ ألف اؽببة وردت على  
 .(ٗ)مطلق النصف فيشيع فيما أخرجتو َوَما أبقتو

َولو أبرأتو من نصف الدين فه  يسقط عنو نصف الباقي أو ال يسقط عنو شيء منو، 
رجح منهما الثاين أخذا فبا فيكوف َما أبرأتو منو ؿبسوبا عن حقو كأهنا عجلتو؟ وجهاف، 

  (٘)رجحوه يف ىبة نصف العُت على القوؿ بأف ىبتها كلها سبنع الرجوع

                                                           

 (ٗ٘ٔ/ٖإخبلص الناوي )( ٔ)
 (ٕٜٕ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٕ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر :( ٕ)
 (ٖٔٓ/ ٚ) النجم الوىاج انظر :( ٖ)
 (ٖٛٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)
 (ٜٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٖ٘/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٘)
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من النصف اؼبذكور ( فسد)من الصداؽ، أي: بسببو  (بالنصف( وقع قب  الدخوؿ )وبخلع)
نصفو؛ ألف اػبلع مشطر كما مر، فيصَت بو نصف الصداؽ  -أعٍت اجملعوؿ عوضا يف اػبلع-

نصف َما يرجع إليو، َونصف َما يبقى ؽبا لوقوع العوض مشًتكا بينهما، إلطبلؽ  لو شائًعا يف
اللفظ وال ـبصص، فكأنو خالع على نصف نصيبها َونصف نصيبو، فيصح يف نصف 

نصيبها فقط. ]وحينئذ[ فلها ربع اؼبسمى َولو ثبلثة أرباعو، حبكم التشطَت وعوض اػبلع، ولو 
 .(ٔ)َما فسد من اػبلععليها أيضا نصف مهر اؼبث ، حبكم 

بأف مل يقيد بالنصف الباقي أو غَته كما أفاده  (ٕ)أطلق النصف يف اػبلع/أ[ ٕٕٔ]ىذا إف 
بأف خالعها على النصف الباقي ؽبا بعد الفرقة فبل يفسد، َويصَت ك  ( )ل إن خصصقولو: 

 .(ٖ)بالتشطَتالصداؽ لو إف كاف عينا، ويربأ منو إف كاف دينا، نصفو بعوض اػبلع، ونصفو 

 .(ٗ)َومثلو َما لو خالعَها على أف ال تبعة لو عليها يف اؼبهر، إذ معناه على َما يبقى ؽبا منو

وخرج بقولو: بالنصف: ما لو خالعَها بالك ، فيصح يف نصيبها دوف نصيبو، لكن لو اػبيار 
 إف جه  التشطَت، فإذا فسخ عوض اػبلع، رجع عليها دبهر اؼبث ، َوإال فنصفها.

 .(٘)وما لو خالعَها على غَت الصداؽ، فيستحقو، َوؽبا نصف الصداؽ

                                                           

 (٘ٗٗ/ٕ)، األنوار ألعماؿ األبرار (ٕٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 بقولو: "ولو عليها أيضا نصف مهر اؼبث ، حبكم َما فسد من اػبلع، ىذا إف أطلق النصف يف اػبلع" سقط من: ( ٕ)
 (ٕٖٓ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٜٔ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٖ)
 (ٜٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 ، (ٕٗٓ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٕٖٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
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 []فصل في العفو عن المهر

( أي: اَل هبوز لو العفو عن شيء من لصداؽ موليتو يف حالة من اغباالت،  َوَل يعفو ولي)
 .(ٔ)كسائر حقوقها

: ىو الزوج، يعفو عن حقو ليسلم ؽبا ك  اؼبهر ال الويل؛ (ٕ)والذي بيده عقدة النكاح يف اآلية
 فرقة.إذ مل يبق بيده بعد العقد عقدة، َوإمبا ىي بيد الزوج؛ لتمكنو من رفعَها بال

واؼبعٌت: فنصف َما فرضتم إال إف عفت الزوجة، فيبقى الك  للزوج، أو يعفو الزوج فيبقى 
 .(ٖ)الك  ؽبا

أو ذمتها: لصح التربع بو من مستحقو بلفظ: [ ب/ٕٕٔ]َوحيث كاف الصداؽ دينا يف ذمتو 
َوإف مل وبص  اإلبراء والعفو َواإلسقاط والًتؾ والتحلي  واإلحبلؿ َواإلباحة َواؽببة َوالتمليك، 

 قبوؿ.

 .(ٗ)أو عيًنا: اشًتط َما مر يف اؽببة

 نعم يكفي لفظ العفو، فإف مل يكف يف ىبة غَت اؼبهر لظاىر القرآف، خببلؼ كبو اإلبراء. 

                                                           

  (٘ٔ٘/ ٘) التهذيب، (ٓ٘ٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب على القوؿ اعبديد. انظر:( ٔ)

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ     ەئ چقاؿ تعاىل: ( ٕ)

 ٖٕٚالبقرة: چ  ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ
 (ٖٗٔ/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٕٖٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر : ٓعلى القوؿ اعبديد.( ٖ)
واإلقباض إف كاف  ،يف التربع بو التمليك باإلهباب والقبوؿإف كاف عينا اشًتط  (ٕٛٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)

أو يف غَتىا وىو غائب وال بد يف ذلك كلو من اإلذف يف ، اؼبتربع عليو دأو إمكانو إف كاف يف ي، حاضرا يف يد اؼبتربع
 .القبض
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فرع: ال حد  بوطء األمة اؼبصدقة قب  الدخوؿ، َوإف َكاَف َعاؼبا بأهنا سبلك صبيع الصداؽ 
ى  سبلك  (ٕ)؛ لشبهة اختبلؼ العلماء يف أهنا-(ٔ)خبلفا للزركشي-بالعقد، على األوجو، 

.(ٗ)قب  الدخوؿ صبيع الصداؽ أو نصفو  (ٖ)/

                                                           

 ، (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
 "الفساد"  ب:يف ( ٕ)
 [بٖ٘]ب/ هناية:( ٖ)
/ ٚ) النجم الوىاج، -وفيو النق  عن الزركشي- (ٖٕٕ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٖٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٗ)

ٖٚٔ) 
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 []فصل في المتعة

متعة، وىي: اسم للماؿ الذي هبب على الرج   -َولو غَت حرة َوغَت مسلمة-( ولمفارقة)
 .(ٔ)دفعو المرأتو ؼبفارقتو إياىا، ويستوي فيها اؼبسلم واغبر َوغَتنبا

ألهنا إمبا ذبب لبلستيحاش، وىي متفجعة ال ( بموت)( بفراؽ ل) وإمبا ذبب بفراؽ يف اغبياة
( أي: الزوج لزوجتو، وإف استدعى شراءىا؛ ألهنا شرائه) ال بفراؽ بسبب (و). (ٕ)مستوحشة

ذبب بالفراؽ فتكوف للمشًتي، فلو أوجبناىا لو ألوجبناَىا لو على نفسو، فلم ذبب خببلؼ 
 .(٘). واستثناء ىذين من زيادتو(ٗ( )ٖ)اؼبهر فإنو هبب بالعقد فوجب ]للبائع[

كفسخ منها أو منو، بنحو عيب، أو عتق، أو إعسار، وردهتا،   (بسببها( بفراؽ )َوَل )
 .(ٚ)، ومر الفرؽ بينو وبُت التشطَت(ٙ)وكذا لو ارتدا معا -تبعا/أ[ ٖٕٔ]َولو –َوإْسبَلمها 

ولو ُسبيا معا، ففي البحر عن القاضي أيب الطيب الذي يقتضيو مذىب الشافعي: أنو فراؽ 
الزوج. قاؿ: فإف كاف لصغَتا فيحتم  أف ؽبا اؼبتعة  من جهتها ألهنا سُبلك باغبيازة خببلؼ

 .(ٜ). َووبتم  أنو كما لو ارتدا معا، ولعلو أقرب(ٛ)انتهى

                                                           

 (ٜٕٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٖٕ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
 (ٜٕٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٔٛٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر:( ٕ)
 ب.سقط من: ( ٖ)
 (ٜٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٗ)
 (ٗٛٗانظر اغباوي ص: ) (٘)
 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٙ)
 (ٙٚ٘انظر: ص:)( ٚ)
أما كتاب البحر فاؼبقصود بو غالبا حبر اؼبذىب للروياين ومل أقف على  (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر النق  عنو: ( ٛ)

 ىذا النق  فيو، فلعلو يقصد بالبحر كتاب القمويل البحر احمليط يف شرح الوسيط: ـبطوط
/ ٙ) اؼبنهاج شرح إىل احملتاج يةهنا، (ٜٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٚ/ ٕ) الطبلب منهج بشرح الوىاب فتحانظر: ( ٜ)

ٖٙ٘) 
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وإمبا مل هبب يف ذلك كلو، سواء أكاف الفراؽ قبي  الدخوؿ أـ بعده؛ قياًسا على عدـ 
 وجوب نصف اؼبهر قب  الدخوؿ، والنتفاء اإلوباش.

بأف كانت مفوضة، َوطلقت  (إن عدم مهر)وإمبا ذبب للمفارقة بغَت اؼبوت وبغَت سبب منها 

 ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ چ. قاؿ تعاىل: (ٔ)مثبل قب  الدخوؿ َوالفرض

اؼبفوضة مل وبص  ؽبا شيء فتجب ؽبا متعة؛ . ألف  (ٕ)چ ے ھے ھ ھ
لئلوباش، خببلؼ من مل تعدـ مهرا، بأف وجب ؽبا الشطر بتسمية أو فرض يف التفويض، فبل 

، وألنو (ٖ)متعة ؽبا؛ ألنو مل يستوؼ منفعة بضعَها، فيكفي شطر مهرَىا؛ لئلوباش واالبتذاؿ

 .(٘()ٗ)چ ائ ى ى چتعاىل مل هبع  ؽبا سواه بقولو: 

ولو بأف فوض الطبلؽ [ ب/ٖٕٔ]اؼبهر بأف كانت مدخوال هبا فطلقها،  (تمإف ) (أو)
 .(ٙ)إليها

وكالطبلؽ ك  فُرقة منو، كردتو ولعانو َوإسبَلمو، مع اختيار مفارقة الزائد على العدد الشرعي. 
 : أو من أجنيب كوطء أبيو أو ابنو زوجَتو بشبهة، َوإرضاع أمو أو ابنتو زوجَتو الصغَتة؛ لعمـو

 . وكاف (ٛ)چ ۇ ڭ چ. َوخصوص: (ٚ)چ ژ  ژ ڈ چ

                                                           

 (ٕٗ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
 ٖٕٙالبقرة:  سورة ( ٕ)
، (ٛٔ: ص) الفقهية االلصطبلحات يف الطلبة طلبة، (ٖ٘ٓ/ ٔ) اللغة صبهرة. انظر: االبتذاؿ: ىو االمتهاف (ٖ)

 (ٚٗٔ/ ٕ) اؼبهذب ألفاظ غريب تفسَت يف اؼبستعذب النظم، (ٜ٘ٙ: ص) احمليط القاموس
 ٖٕٚالبقرة: سورة  (ٗ)
 (ٜٖٛ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر:  ( ٘)
 (ٕٖٔ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٓ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٙ)
 ٕٔٗالبقرة: سورة  (ٚ)

 ٕٛاألحزاب: سورة  (ٛ)
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قد دخ  هبن، وألف اؼبهر يف مقابلة منفعة بضعها، َوقد استوفاه الزوج فيجب لئلوباش 
 .(ٔ)متعة

َومش  كبلمهم الطبلؽ الرجعي، َوىو ظاىر إف انقضت اؼبدة ومل يراجعَها، وإال فالذي ينبغي 
 األحكاـ. أنو اَل متعة؛ أخذا من جعلهم الرجعية كالزوجة يف أكثر

وقوُؿ بعض اؼبتأخرين: ال متعة مطلقا؛ الحتماؿ موتو قب  انقضاء العدة، فتجمع بُت األرث 
. يردر: بأف األلص  بقاء حياتو، وبأنا ال نوجبها ؽبا إال إذا (ٕ)َواؼبتعة، وىو خبلؼ اإلصباع
 انقضت العدة وىو حي.

لو زوج أمتو عبده، ٍب فارقها، مل وذبب اؼبتعة لسيد الزوجة األمة يف كسب العبد كاؼبهر. نعم 
 .(ٖ)ذبب كما اَل هبب مهره

فهي إىل خَتة الزوجية؛ إذ ال حد ؽبا، فتجري دبتموؿ تراضيا عليو،  ( متعة)وحيث وجبت 
باجتهاده، وهبب أف يعترب  (ما رآ  قاضٍ )/أ[ ٕٗٔ]كاؼبهر، فإف تنازعها يف قدرىا، وجب 

 چأي قدر حالتهما من يساره وإعساره، ونسبها َولصفتها؛ لقولو تعاىل:  (قدرهما فيو

. وكما ينظر إليها يف اؼبهر (ٗ)چ ﮷ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳ ﮲          ۓ  ۓ ے

ب  أو زاد على  (٘)(المهرفوق نصف )كاف ( ولو)ألف كبل منهما بدؿ ويقدر ما الؽ هبما 

                                                           

 (ٜٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٗ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٔ)
  .واإلرث اؼبتعة بُت اعبمع منع على اإلصباع( ٘ٔٗ/ ٚ) ابن حجر يف ربفة احملتاج نق  (ٕ)
 (ٕٕٓ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب، (ٕٕٖ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٖ)
 ٖٕٙالبقرة: سورة  (ٗ)
 (ٖٕٖ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٔ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٘)
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. وقي : ال يزاد على (ٔ)مهر اؼبث  على األوجو، أخذا بإطبلقهمء، خبلفًا للبلقيٍت َوغَته
 .(ٕ)الشطر؛ ألهنا بدلو

. وظاىر  (٘()ٗ)، وأف اَل يزيد على مهر اؼبث (ٖ)ويسن فرضها ثبلثُت درنبا أو ما قيمتو ذلك
قوؽبم يقدر القاضي عند التنازع َما يليق  كبلمهم أف ؿب  ىذا حيث ال تنازع، َوإال فقضية

حباؽبما، أنو هبب عليو تقدير َما أدى إليو اجتهاده اؼبستند إىل النظر حباؽبَما، وإف زاد على 
 .(ٙ)الثبلثُت درنبا ب  وعلى نصف اؼبهر

                                                           

 (. وفيو:"ومل يزد على مهر اؼبث ، ومل يذكروه لظهوره".ٚ٘ٔ/ٖانظر: تدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبنتهي )( ٔ)
 (ٜٜٖ/ ٗ) مغٍت احملتاج. (ٖٖٖ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزنقلو الرافعي عن اغبناطي. نظر: ( ٕ)
 فارؽ أنو فذكر عنهما اهلل رضي عمر ابن أتى رجبل أف نافع، عن (ٜٖٛ/ ٚ)أخرج البيهقي يف السنن الكربى ( ٖ)

 ىذا كاف كيف: لنافع قلت"  درنبا ثبلثُت من كبو ىو فإذا ذلك فحسبنا كذا واكسها كذا أعطها: " فقاؿ امرأتو
". درنبا ثبلثوف اؼبتعة من يكوف ما أدىن: قاؿ عمر ابن عن نافع عن آخر، وجو من وروينا متسددا كاف: قاؿ الرج ؟

 ، (ٓٔٗ/ ٖ) اغببَت التلخيصواغبديث موقوؼ. انظر: 
 اؼبزين ـبتصرقاؿ الشافعي يف القدًن: أستحسن أف تكوف قدر ثبلثُت درنبا ؼبا جاء عن ابن عمر رضي اهلل عنو. انظر: 

 (ٕٙٔ/ ٔٔ) للروياين اؼبذىب حبر، (ٙٙٔ/ ٙٔ) الكبَت اغباوي ،(ٖٕٛ/ ٛ)
 "وأف ال يبلغ نصفو"  ب:يف: ( ٗ)
 (ٕٖٖ/ ٛ) شرح الوجيزالعزيز ، (ٕٙ٘/ ٘) التهذيب انظر:( ٘)
 (ٕٗٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٙ)
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 []فصل في تنازع الزوجين في الصداق

يف العقد، أو كونو ألفا،  (مهر تسمية)( الزوج أو وارثو أنكر)تنازعا يف الصداؽ كأف ( وإن)
أو لصحاًحا، أو حاال، أو من نقد البلد، وادعت الزوجة أو وارثها أنو ظباه، أو أنو ألف، أو 
لصحاح، أو حاؿ أو من نقد البد: ربالفا يف ك  من ىذه الصور سواءا اختلفا قب  الدخوؿ 

على َما مر يف  (ٔ)وىلقب  انقطاع الزوجية أو بعده، قياًسا يف غَت األ[ ب/ٕٗٔ]أو بعده، 
التحالف يف البيع، وألنو يف األوىل يدعي أف الواجب مهر اؼبث ، َوىي تدعي مسمى، فَتجع 

 .(ٕ)االختبلؼ إىل قدر اؼبهر، ووبلف ك  من الزوجُت على البت

، على القاعدة يف (ٖ)وأما الوارث فيحلف يف اإلثبات على البت، ويف النفي على نفي العلم
فع  الغَت، فيقوؿ وارث الزوج: واهلل اَل أعلم أف مورثي نكحَها بألف، إمبا اغبلف على نفي 

خبمسمائة. َويقوؿ وارثها: واهلل ال أعلم أنو نكحها خبمسمائة، إمبا نكحَها  (ٗ)نكحها /
 بألف.

ٍب قياًسا عليو. َواَل يؤثر  -كما قدمو-َوبعد التحالف يفسخ عقد الصداؽ وهبب مهر اؼبث  
تو َما ادعتو يف بعض الصور، كأف ادعت أنو ألصدقها ألفا، فقاؿ: ب  يف وجوبو ؾباوز 

طبسمائة. وكاف مهر مثلها ألفُت، ألف التحالف يسقط َما يدعيانو ويصَت كأف مل يذكر شيء 
 .(٘)ألصبل

                                                           

ألف التنازع إما أف يكوف يف ألص  التسمية وىو مايقصده باألوىل، أما الثانية فهي التنازع يف القدر أو الصفة أو ( ٔ)
 اغبلوؿ ويقاس على التحالف يف البيع.

 (ٓٓٗ/ ٗ) احملتاجمغٍت ، (ٗٙٗ/ ٜ) الشافعي اإلماـ مذىب يف البياف انظر:( ٕ)
 (ٖٕٖ/ ٚ) روضة الطالبُتانظر: ( ٖ)
 [أٗ٘]ب/ هناية:( ٗ)
 ، (ٕٙٓ/ ٗ) الغرر البهية ، (ٔٔ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٘)
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. وإال فهو بإنكاره (ٔ)َوقيد الرافعي التحالف يف األوىل دبا إذا كاف مدعاَىا أكثر من مهر اؼبث 
الواجب مهر اؼبث ، فهما متفقاف، َوىو ظاىر إف كاف مدعاىا من نقد البلد،  التسمية يقوؿ

 ؛ لظهور الغرض فيها.(ٕ)وإال فهما غَت متفقُت، فتسمع دعواىا كما ذكره ابن الرفعة

 .(ٖ)كاف اؼبسمى معينا، وإف كاف قدر مهر اؼبث  أو أنقص  /أ[ ٕ٘ٔ]قاؿ البلقيٍت: وكذا إذا

فقد مر إف ادعى دوف مهر اؼبث  َوغَت نقد البلد، أو عينا معينا َولو ادَعى تسمية فأنكرهتا 
، وإال فاأللص  (ٗ)َعَلى قياس عكسها. أو تفويضا: فإف أوجبنا اؼبهر فيو بالعقد فكما ذكر

عدـ التسمية من َجانب وعدـ التفويض من َجانب، فيحلف ك  على نفي َما يدعيو لَصاحبو  
 .(٘)كما مر

عقدين، فإذا حلفت وجب ؽبا مهر اؼبث ، فإف كاف ىي اؼبدعية ٍب إذا اختلفا يف لصفة 
للتفويض وكانت دعواىا قب  الدخوؿ مل تسمع دعواىا؛ ألهنا ال تدعي عليو شيئا يف اغباؿ، 
غايتو أف ؽبا أف تطالب بالفرض. وإف ادعى التفويض، وىي السكوَت عن اؼبهر: لصدقت 

 .(ٙ)ث بيمينها؛ ألف األلص  عدـ التفويض، فيجب مهر اؼب

                                                           

  تدعيو أكثر من مهر اؼبث وإمبا وبسن وضع اؼبسألة إذا كاف ماوفيو: " (ٖٖٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٔ)
 ما كاف إذا اؼبسألة وضع وبسن إمبا: الرافعي قاؿ: "(ٖٖٓ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية يف قاؿ ابن الرفعة( ٕ)

 الختبلؼ؛ البلد نقد غَت من كاف إذا اؼبث  ؼبهر مساوياً  تدعيو ما كاف إف ووبسن: قلت .اؼبث  مهر من أكثر تدعيو
 ". األمواؿ بأعياف األغراض

 (ٗ٘ٔ/ٖ)تدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبنتهي  انظر:( ٖ)
 (ٕٖٗ/ ٚ) روضة الطالبُت . انظر:التسمية واآلخر السكوت أحدنبا ادعى لو كما فهو (ٗ)
 (ٔٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر:( ٘)
 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب ،(ٕٖٗ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٙ)
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وإذا حكمنا بالتحالف، فحلف أحدنبا َونك  اآلخر، حكمنا للحالف. َومن أقاـ بينة: 
، َونقلو عن نص (ٕ)، فإف أقاما بينتُت تعارضتا، فيتحالفاف كما رجحو األذرعي(ٔ)ُحكم لو هبا

 .(ٖ)األـ وجـز بو يف األنوار

ونة، زو َجها ومهر مثلها أو ؾبن (لنحو طفلَعَلى مهر مث  ) (زيادة ولي)أنكر الزوج  (أو)
َوالويل، كما [ ب/ٕ٘ٔ]ألف، ٍب قاؿ: زوجتكها بألفُت، وقاؿ الزوج: بألف، ربالف الزوج 

؛ َوذلك ألف الويل ىو الَعاقد َولو والية (ٗ)يتحالف الولياف، وكذا الوكيبلف كما رجحو النووي
يقب  إقراره يف النكاح قبض اؼبهر، فكاف اختبلفو مع الزوج كاختبلؼ البالغة معو، وألنو 

 .(٘)واؼبهر، َفبَل يبعد ربليفو

وفائدة التحالف: أنو ردبا نك  الزوج، فيحلف الويل، فيثبت مدعاه. فإف قلَت: ىذه الفائدة 
. قلُت: ال مرجح عبانبو؛ ألف ك  منهما مدع (ٙ)ربص  بتحليف الزوج من غَت ربالف

. وال نسلم اكبصار فائدة التحالف يف ومدعى عليو، فحكمنا بالتحالف؛ جريًا على القاعدة
ذلك، ب  لو فوائد منها: أف الويل ردبا كاف كاذبًا يف دعواه، َوالزوج متورعا عن اليمُت، فكاف 
ربليف الزوج وحده فيو ضرر عليو، فحكمنا بتحالفهما؛ لئبل وبص  الضرر للزوج بالنكوؿ، 

 وألف الويل ردبا رجع عن دعواه عند عرض اليمُت عليو.

ؿ الزركشي: وال ينايف َما ذكر ىنا من حلف الويل َما يف الدعاوي، من أنو لو ادعي دينا قا
ؼبوليو فأنكر اؼبدعى عليو َونك ، اَل وبلف، َوإف ادعى مباشرة سببو؛ ألف حلفو ىناؾ مطلًقا 

                                                           

 (ٕٖٗ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٔ)
  (ٕٕٔ/ ٖ) اؼبطالبأسٌت انظر النق  عنو: ( ٕ)
 (ٛٗٗ/ٕاألنوار ألعماؿ األبرار ) انظر:( ٖ)
 (ٕٖٙ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٗ)
 (ٕٙٓ/ ٗ) الغرر البهية  انظر:( ٘)
 (ٔٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٙٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٙ)
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على استحقاؽ موليو، فهو حلف للغَت، َفبَل يقب  النيابة، َوىنا َعَلى أف العقد وقع ىكذا فهو 
  .(ٔ)على فع  نفسو، واؼبهر ثبت ضمنا/أ[ ٕٙٔ]حلف 

وقضيتو كقوؽبم ألف الويل ىو الَعاقد كما مر أف الويل لو كاف غَت الَعاقد كأف كاف ولصيا 
َوالعاقد أخ، ال يتحالف ىو والزوج، َوىو متجو ]وحينئذ[ فيحم  قوؿ من قاؿ بتحالف 

 م لو واليَة العقد من حيث النسب.، والزوج على ولصي أو قي(ٕ)الويل، َولو ولصيا وقيِّما

وؿب  التحالف إف ادعى الويل زيادة على مهر مث ، َواعًتؼ الزوج دبهر اؼبث  فقط كما تقرر، 
فإف ادعى دونو أو اعًتؼ بقدر يزيد عليو، َوادعى الويل أكثر: امتنع التحالف؛ ألنو يف األوىل 

اجب يف الثانية إىل مهر اؼبث ، فَتجع هبب مهر اؼبث  بدونو َوإف نقص الويل، َولئبل يرجع الو 
 .(ٖ)إىل قوؿ الزوج

والبلقيٍت: كذا قالوه، َوالتحقيق: أنو البد من ربلف الزوج على نفي الزيادة؛  (ٗ)قاؿ الزركشي
 .(٘)رجاء أف ينك ، فيحلف الويل، ويثبت مدَعاه. وإف حلف الزوج: ثبت َما قالو

وقد هباب: بأف األلص  براءة ذمة الزوج من الزيادة، والواجب للمولية إمبا ىو مهر اؼبث ، َوقد 
حص ، فبذلك خف األمر يف ىذه الدعوى، واكتفي فيها حبصوؿ الواجب، ومل ينظر لزائد 

 غَت ؿبقق، فلم يلتفتوا إليو.[ ب/ٕٙٔ]عليو؛ ألف األلص  عدمو، مع أف رجاء النكوؿ 

                                                           

 (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر النق  عنو:( ٔ)
 (ٖٙٙ/ ٚ) الوىاجالنجم ، (ٔٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج 
 (ٖٚٓ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفايةانظر:  ( ٕ)
 (ٖٙٙ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٔٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٖٚٓ/ ٖٔ) التنبيو شرح يف النبيو كفاية  انظر:( ٖ)
امتناع . وذكر يف الديباج (ٖٛٙ/ ٙ) اؼبنهاج شرح إىل احملتاج هنايةانظر النق  عنو:  تبع الزركشي البلقيٍت. (ٗ)

 (ٖٙٔ/ٕالتحالف. انظر: )
 ( ٖ٘ٔ/ٖانظر: تدريب اؼببتدي وهتذيب اؼبنتهي )( ٘)
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هر اؼبث  أو أكثر، َوذكر الزوج أكثر من ذلك: ففي ألص  الروضة عن ولو ادعى الويل م
. وىو (ٕ)، لكن قاؿ اإلسنوي: ال وجو للتحالف فيها(ٔ)اغبناطي حكاية وجهُت ببل ترجيح

 (ٗ()ٖ)ظاىر، فيؤخد دبا قالو الزوج، وحيث نك  الويل، انتظر كماؿ اؼبولية، كما رجحو اإلَماـ
 .(٘)َولَصاحب األنوار

، وكذا لو كملت بعد حلف (ٙ)الطفلة: البالغة العاقلة، فهي اليت ربلف مطلقا وخرج بنحو
. وحبث الزركشي: أف (ٛ)َوقب  حلف الويل، فتحلف ىي اَل ىو، ولو ؾبربا (ٚ)الزوج، /

. ويؤيده: تعليلهم بأف لو والية قبض اؼبهر، لكن قضية (ٜ)السفيهة كالصغَتة، فيحلف الويل
 .(ٓٔ)واجملنونة إخراُجها، ووجُهُو: تأىلها للحلف دوهنمااقتَصارىم على الصغَتة 

( بأف عن مهر مثل( أو ؾبنوف ربت واليتو )لطفل)( أي: الويل نقصه)أنكرت الزوجة  (أو)
 .(ٔٔ)ادعى تسمية قدر دونو، وأنكرت النقص عنو ربالفا ؼبا مر

 

 

                                                           

 (ٖٖٛ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزوتبع يف عدـ ترجيحو الرافعي يف  (ٕٖٚ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٔ)
  (ٖٕٕ/ٚاؼبهمات )( ٕ)
 (ٕٖٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلب انظر:( ٖ)
 زيادة: "الروياين". ب:يف: ( ٗ)
 (ٜٗٗ/ٕاألنوار ألعماؿ األبرار ) انظر:( ٘)
 (ٖٚٙ/ ٚ) النجم الوىاج، (ٔٔ٘/ ٘) التهذيب انظر:( ٙ)
 [بٗ٘]ب/ هناية:( ٚ)
 (ٕٕٕ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب انظر:( ٛ)
 (ٕٚٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر النق  عنو: حاشية ابن عابدين على ( ٜ)
 (ٕٚٓ/ ٗ) الغرر البهية انظر: ( ٓٔ)
 (ٕٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج(، ٛ٘ٔ/ٖالناوي )اخبلص  انظر:( ٔٔ)
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زيد منها، فبل َوخرج بقولو: نقصو: َما لو ادعى تسمية ىي قدر مهر اؼبث ، َوادعت ىي أ
 ، نظَت ما مر وىذا من زيادتو.(ٔ)ربالف؛ ألف تزوهبو بأكثر منو يوجبو فقط

قال: أصدقتك أباك، ) ( َمَلك أبَػَوْي حرٍة، فنكحها على أحدنبا معينا، ٍب اختلفا بأفأو)
كما لو اختلفا يف جنس الثمن، َوفسخ /أ[  ٕٚٔ] (أمي: تحالفاألصدقتٍت ) (وقالت: بل

ووجب ؽبا مهر اؼبث  خببلؼ َما إذا نكبل أو نكلت، َوحلف ىو، فبل هبب ؽبا عقد الصداؽ، 
( وعتق األبمهر؛ ألف من ادعى شيئا ونك  عن اليمُت بعد الرد، كاف كمن مل يدع شيئا. )

دوف األـ يف الصور كلها بإقرار الزوج، بأنو دخ  يف ملك من يعتق عليو، وال يلزمها قيمتو؛ 
، كما لو قاؿ لرج  بعتك أباؾ فأنكر، عتق عليو بإقراره واَل تلزمو عليو (ٕ)ألهنا مل تفوتو

ألنو يقوؿ ىو ؽبا، وىي تنكر. َومث  ذلك َما لو حلف  ((ٖ) ووقف ]ولؤ [)قيمتو. 
 .(٘)كما مر  (ٗ)َونكلت

واألـ؛ ألنا حكمنا بأهنا لصداؽ بيمُت  -ؼبا مر–]أي: األب  (فإن نكل وحلفت: عتقا)
 .(ٚ)َوليس عليها قيمتها (ٙ)الزوجة[

بأف أنكره، أو سكت  (بنكاٍح ل مهرٍ )الزوج بَعد دعواَىا عليو النكاح ومهر اؼبث   ولو أقر()
للمهر، ألف النكاح  (كلف البيان)عنو، ومل تدع تفويًضا وال أخبل النكاح عن ذكر اؼبهر 

                                                           

 (ٛ٘ٔ/ٖانظر: اخبلص الناوي )( ٔ)
"  بيف:  ( ٕ)  ."تقـو
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٖ)
 زيادة: "فأنكر". ب:يف: ( ٗ)
 (ٜٕٖ/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٔٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٘)
 أ، وأثبت يف: ب.سقط من:  (ٙ)
 السابقةانظر: اؼبراجع ( ٚ)
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على اإلنكار  يقتضيو، فطولب ببيانو ليتحالفا إف ادعت زيادة على ما بينو، فإف ألصر
 ؛ ألف فائدة التحالف إثبات ك  بيمينو مدعاه ونفي مدعي اآلخر.(ٔ)ربالفا

والغرض أنو مل يدع قدرا، ب  ربلف ىي يبُت الرد أهنا تستحق عليو مهر مثلها، ويقضي ؽبا 
[ ب/ٕٚٔ]دبهر اؼبث . وال يقب  قوؽبا ابتداء؛ ألف النكاح قد يعقد بأق  متموؿ، فبل يستلـز 

 .(ٕ)اؼبث  وجوب مهر

أما إذا ادعت عليو نكاًحا دبسمى قدر اؼبهر، أو أق  أو أزيد، فقاؿ: ال أدري أو سكت، فبل 
، كما قاؿ (ٖ)ب  وبلف -خبلفا ؼبا يونبو كبلمو ىنا، ولصرح بو يف روضو-يكلف البياف، 

الشيخاف: إنو الذي يقتضيو قياس اؼبذىب على نفي َما ادعتو، فإف نك  حلفت َوقضي 
، فكانت كنظائرىا، خببلؼ َما قبلها. (ٗ)ؽبا  وفارقت ىذه َما قبلها بأف اؼبدعى فيها معلـو

ولو ادعت عليو النكاح، وأف ىذا الولد علقت بو منو فيو، فَػَقاؿ: ىذا َولدي منها. فالذي  
، لكنهما ؼبا نقبل ىنا (٘)جـز بو الشيخاف يف الدَعاوى: أنو يلزمو ؽبا اؼبهر إلقراره دبا يقتضيو

القاضي أنو يلزمو ؽبا مهر اؼبث  إذا حلفت؛ ألنو أقر بالوطء ظاىرا، قاال: وقياس اؼبذىب عن 
. وما قالو القاضي اؼبوافق ؼبا جـز بو ٍَب  (ٚ)حلفت (ٙ)أنو يكلف البياف إذا أنكر، فإف ألصر

 .(ٛ)أوجو

                                                           

 "فإف أنكر مل يتحالفا". بيف: ( ٔ)
 (ٔٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٛٓ/ ٗ) الغرر البهية  انظر:( ٕ)
وفيو: "وإف ادعت مسمى قدر اؼبهر فقاؿ ال أدري كلف البياف فإف ألصر حلفت وقضي ؽبا". روض الطالب ( ٖ)
(ٕ/ٕٖٖ) 
 (ٕٖ٘/ ٚ) روضة الطالبُت ،(ٖٖٙ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٗ)
 (ٚٔ/ ٕٔ) روضة الطالبُت ،(ٛٙٔ/ ٖٔ) العزيز شرح الوجيز انظر:( ٘)
 "ألصرت". ب:يف: ( ٙ)
 (ٕٖ٘/ ٚ) روضة الطالبُت، (ٖٖٚ/ ٛ) العزيز شرح الوجيزانظر: ( ٚ)
 دبثابة - لصحيح مسمى فيو يثبت مل إذا- نفسو يف النكاح أف: ذكره ما وجووج و اإلماـ قوؿ القاضي بقولو:" ( ٛ)
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كما يف -ولو ادعت تسمية على وارث الزوج، فقاؿ: ال أدري أو سكت، مل يكلف البياف 
؛ ألف الزوج يبكنو االطبلع َعَلى ما عقد بو غالبا، ب  وبلف على نفي -عواىا على الزوجد

 .(ٔ)العلم، وهبب ؽبا مهر اؼبث ؛ ألف تعذر معرفة اؼبسمى كعدمو

باألق  من مهر اؼبث ، أو /أ[ ٕٛٔ]َوبو يعرؼ رد قوؿ البارزي ينبغي أف يقضي ؽبا إما 
 (ٕ)الصداؽ مدعاىا؛ ألنو مل يوجد َما يوجب انفَساخ

نعم يظهر َما قالو فيما إذا مات الزوج وال وارث لو إال بيت اؼباؿ، فإف كاف لو وارث ال يعرب 
 عن نفسو.

 فالقياس: أهنا تعطى األق ، ويوقف األمر يف الباقي إىل كمالو

ادعت أنو نكحَها بألف يف عقدين متعاقبُت، ولو يومُت متواليُت، ك  يـو طبسمائة ( وإن)
 مثبل: ظبعت دعواىا؛ إلمكاهنا، بأف يطأىا يف النكاح األوؿ، وىبالعها، ٍب ينكحها ثانيا.

( ببينة، أو إقراره، أو بيمينها بعد بألف في عقدين( ىذه الدعوى اليت ىي )ثبتت)فإذا 
ؽبا، َواَل الوطء؛ ألف  (ٗ)، وال يكلف إثبات الفرقة؛ الستلزاـ الثاين(ٖ)( األلفلزم) نكولو

 .(٘)األلص  استمرار اؼبسمى يف ك  عقد إىل بياف اؼبسقط

                                                                                                                                                                      

، الوطء  اؼبث ، مهر تتضمن مسمى، لصداؽ فيو يثبت مل إذا النكاح فصورة اؼبث ، مهر بو يتعلق احملـر الوطء فإف احملـر
هناية ". ذكره ما تعلي  ىذا. اؼبث  مهر التزاـ ألصلو دبا مستمسكة فاؼبرأة تثبت؛ مل فإذا فبكنة كانت وإف والتسمية
 (ٖٛٔ/ ٖٔ) اؼبطلب

 ، (ٕٕٔ/ ٖ) أسٌت اؼبطالب ،(ٖ٘ٙ/ ٚ) النجم الوىاج (،ٜٗٗ/ٕألعماؿ األبرار ) ألنواراانظر:( ٔ)
 ( ٔٙٔٔانظر النق  عنو: االسعاد ص: )( ٕ)
 (ٖٓ٘/ ٘) التهذيب، (ٖٚٗ/ ٕ) اؼبهذب انظر:( ٖ)
 "وال يستلـز الثاين ؽبا". ب:يف:  (ٗ)
 (ٕٖٛ/ ٚ) روضة الطالبُت انظر:( ٘)
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لفظ  (جددنا( طلقت، أو انفسخ النكاح قب  الوطء أو )قال) ادعى مسقطا كأف( فإن)
؛ ألنو خبلؼ الظاىر، (ٔ)ة( ترفع العقد األوؿ: مل يقب  قولو إال ببينبال فرقةالعقد ليشتهر )

وألف إقدامو على العقد الثاين يتضمن اعًتافو باكببلؿ األوؿ، كمن قَاَؿ لغَته: بعٍت ىذا العبد 
مثبل، ٍب ادعى أنو ملكو، َوأنو طلب لصورة البيع: ال يقب  قولو؛ لتضمن استدعائو البيع منو 

 .(ٕ)اإلقرار لو باؼبلك

دعى أنو ا (وأقر بالنكاحُت )( أو) إلمكانوالزوجة على نفي ذلك ( حلفت)و[ ب/ٕٛٔ]
( ىو؛ ألف األلص  أنو مل يطأ، َوتشطر َما حلف)( منو يف األوؿ أو الثاين أْو فيهما ل وطء)

 .(ٖ)ذكر من اؼبهرين أو أحدنبا؛ ألف ذلك ىو فائدة تصديقو

غَت فروع: أعطاىا مااًل، فقالت: ىدية، وقاؿ: لصداقا. لصدؽ بيمنو، وإف كاف اؼبعطي من 
جنس الصداؽ، أو اتفقا على أنو مل هبر لفظا، واختلفا فيما نواه؛ ألنو أعرؼ بكيفية إزالة 

 .(٘) ملكو، وبنيتو (ٗ)/

ٍب إف كاف من اعبنس وقع عنو، َوإال فإف رضيا ببيعو بالصداؽ فذاؾ، َوإال اسًتده، أو أبدلو 
ن لو عليو شيئا، َوقَاَؿ إف تلف، َوأدى الصداؽ. َوقد يقع يف التقاص فإف أعطي من اَل دي

 .(ٙ) أعطيتكو بعوض، فأنكر: لصدؽ اؼبنكر بيمنو

 

                                                           

 (ٕٕٚ/ ٘) اؼبذىب يف الوسيط انظر:( ٔ)
 (ٖٓٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز،  (ٖٓ٘/ ٘) التهذيب انظر:( ٕ)
 (ٕٓٗ/ ٗ) مغٍت احملتاج، (ٕٕٕ/ ٖ) أسٌت اؼبطالبانظر: ( ٖ)
 [أ٘٘]ب/ هناية:( ٗ)
 (ٕٔ٘/ ٘) التهذيب، (ٖٙٔ/ ٖٔ) هناية اؼبطلبانظر: ( ٘)
 (ٕٖٗ/ ٛ) العزيز شرح الوجيز، (ٕٔ٘/ ٘) التهذيبانظر: ( ٙ)
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: بأف الزوج مستق  بأداء الدين ويقصده وبأنو يريد إبراء الذمة، (ٔ)وفارؽ مسألة الصداؽ
 .(ٕ)خببلؼ من ال دين لو عليو فيهما

 قدرىا،  َولو اختلفا يف عُت اؼبنكوحة: لصدؽ ك  فيما نفاه؛ ألنو اختبلؼ يف عقدين أو يف
كأف قاؿ: تزوجتها بألف، فقالت إحدانبا: ب  أنا فقط بألف، ربالفا؛ ألنو اختبلؼ يف قدر 

 .(3)مهر اؼبتفق على نكاحها، وتصدؽ األخرى يف نفي النكاح
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 فهرس اآليات                                                  الفهارس

 
 ٕٙٛ 

 فهرس اآليات

 

 رقم الصفحة رقمها اآلية السورة
 ٗٔٙ ٕٖٔ چ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓ چ البقرة

 ٘٘ٔ ٖٛٔ چ  ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ   ٹ چ
 ٚٗٔ ٕٕٔ چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ
 ٜٖٔ ٕٕٔ چ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ چ
 ٖٗٛ ٖٕٓ چ جب يئ  ىئ مئ چ
 ٛٚ ٖٕٓ چ ی ىئ چ
 ٖٖٚ ٖٕٓ  چ جب يئ  ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی چ
 ڃ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ

 چ ڃ
 ٕٖ٘ ٖٖٚ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ چ

 چ ے ےھ
 ٕٖٙ ٕٖٛ 

 ٗٔٙ ٖٕٙ  چ ﮷﮶  ﮵    ﮴ ﮲﮳          ۓ  ۓ ے چ
 ٘ٔٙ ٖٕٙ  چ ﮷﮶  ﮵    ﮴ ﮲﮳          ۓ  ۓ ے چ
 ٗٔٙ ٖٕٚ  چ ائ ى ى چ
 ٗٔٙ ٖٕٚ چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ
 ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ

 چ ائ ى ى
ٕٖٚ ٖٜ٘ 

 ٗٚ٘ ٖٕٚ چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ
 ٜٖ٘ ٕٔٗ  چ ژ  ژ ڈ چ

آؿ 
عمرا

 ف

 ٕٜٖ ٓ٘ چ ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ چ
  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ

 چ ڦ
 ٕٔٓ ٕٓٔ 

 ٚٛ ٜ٘ٔ چ ڦ ڦ ڤ چ
 ٕٚ٘ ٘ٚٔ  چ ڤ       ڤ ڤ ٹ چ

 ٕٔٓ ٔ  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ النساء
 ٖٙٙ ٖ  چ ک ک ڑ ڑ ژ   ژ چ
 ٕٙ٘ ٗ  چ ہ ۀ ۀ  ڻ چ



 فهرس اآليات                                                  الفهارس

 
 ٕٜٙ 

 رقم الصفحة رقمها اآلية السورة
 ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ النساء

 چ چ
 ٕٕ ٖ٘ٛ 

 ٜٖ٘ ٖٕ چ ہ ہ چ
 ڱ     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ

 چ ں ڱ
 ٕٖ ٖٙٓ 

 ٖ٘٘ ٖٕ  چ   ڌ ڌ ڍ چ
 ٜٖ٘ ٖٕ چ ھ ھ     ہ چ
 ٜٖ٘ ٖٕ چ      گ گ چ
 ٜٖٙ ٖٕ چ     ے ے ھ ھ چ
 ٖٗٛ ٕ٘ چ ڈ    ڈ ڎ چ
 ٕٖٛ ٕ٘ چ ۆ ۆ  ۇ  ۇ ڭ چ
 ٖٚٛ ٕ٘ چ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ چ
 ٖٗٛ ٕ٘ چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ

 ٜٖٔ ٘ چ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ چ ادلائدة
 ٖٔٗ ٜٗ چ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ چ

 ٕٚٔ ٖٓٔ  چ ۋ ۋ   ٴۇ  ۈ چ األنعاـ
 ٛٓٔ ٕٗ چ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ چ األنفاؿ
 ٜٙ ٛٛ چ ائ ى ى ې ې ې چ احلجر
 ٖٖٗ ٔٚ  چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى چ النحل

 ٜٖٛ ٕٚ چ  حب جب يئ ىئ مئ حئ چ
 ٕٔٔ ٙ،٘ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ مرمي

 ٛ٘ٔ ٚٓٔ  چ      گ گ        گ ک ک چ األنبياء
 ٕٕٛ ٖٔ  چ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ چ النور

 ٜٕٕ ٖٔ چ    ٴۇ  ۈ چ 
 ٕٕ٘ ٖٔ  چ ۅ ۅ ۋ ۋ چ 
 ٕٕٗ ٖٔ  چ ې ې ې  ۉ   ۉ چ 

 ٕٔٔ ٙٔ چ ڦ ڦ ڦ چ النمل

 ٖٖٖ ٛٔ  چ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳       ﮲    ۓ ۓ        ے ے چ السجدة
 ٗٛ ٕٛ چ ے ھ ھ ھ چ األحزاب
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 ٖٙٓ 

 رقم الصفحة رقمها اآلية السورة
 ٗٔٙ ٕٛ  چ ۇ ڭ چ 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ چ 

 چ ڍ ڍ
ٖٚ ٜٔٓ 

 ٘ٛ ٓ٘ چ ڱ ڱ     ڱ چ 
 ٖٔٔ ٓ٘ چ ں ڱ ڱ     ڱ چ 
 ٕٓٔ ٓ٘ چ ڻ ڻ ں چ 
 ٕٓٔ ٓ٘ چ ہ ہ ہ ۀ چ 
 ٔٓٔ ٓ٘ چ ڭ ڭ  ۓ چ 
 ٖٗٔ ٓ٘ چ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ چ 
 ٖٗٔ ٓ٘ چ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ چ 
 ٘ٛ ٕ٘ چ چ  چ چ چ چ 
 ٖٔٔ ٕ٘ چ ڇ ڇ چ  چ چ چ چ 
 ٙٔٔ ٖ٘ چ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ 
   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ 

 چ ہ ہ ۀ
ٜ٘ ٕٔ٘ 

إىل:  چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ 
 چ ۋ ٴۇ چ

ٚٔ،ٚٓ ٕٓٔ 

 ٘٘ٔ ٖٙ چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ چ الذاريات
 ٙ٘ٔ ٜٖ چ خب حب  جب يئ ىئ مئ چ النجم
 ٜٚ ٙ چ ۋ ۋ چ اجملادلة
 ٜٙ ٙ چ ۋ ٴۇ ۈ چ ادلدثر
 ٖٓٗ ٗ  چ ڱ ڱ  ڱ چ ادلسد

 

 

  

  



 فهرس  األحاديث                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٙٔ 

 فهرس األحاديث
 رقم الصفحة       طرؼ احلديث          

 ٚٙٔ ................................................................................ النار ُب كأبوؾ أيب
 ٕٓ٘ ............................ اهلل بكلمة فركجهن كاستحللتم اهلل بأمانة أخذ٘توىن فإنكم النساء ُب اهلل اتقوا

 ٕٕٕ ..................................................................... زكجتك من إال عورتك احفظ
 ٔ٘ٔ ............................................................................... رمحة أميت اختبلؼ

 ٕٛٓ ............................................ إليها ينظر أف بأس فبل امرأة، خطبة امرئ قلب ُب ألقي إذا
 ٖٚٗ ...................................................................... أحق فاألكؿ الولياف أنكح إذا
 ٕٚٓ ..................... فليفعل نكاحها إىل يدعوه ما إىل منها ينظر أف استطاع فإف  ادلرأة أحدكم خطب إذا
 ٕٚٓ ...................................................... ينظر أف عليو جناح فبل امرأة أحدكم خطب إذا
 ٕٕٚ ......................................................... فليجتنب كفاء إحداكن مكاتب مع كاف إذا

 ٘ٛٔ ........................................ حالو عن يسألو مرضو ُب أياـ ثبلثة السبلـ عليو جربيل لو أرسل
 ٜٙٔ .................................................... قبلو نيب على يستأذف كمل ادلوت ملك عليو استأذف
 ٔٙٔ ...................................................................................... قرينو إسبلـ
 ٜٗٔ .......................................................................................... أصبت

 ٚٓٗ ............................................................................. قبلو َما جيب اإلْسبلـ
 ٜٕ٘ ............................................. سكوهتا كإذهنا تستأمر كالبكر كليها من بنفسها أحق األمي

 ٕٙ٘ ........................................................................حديد من خا٘تا كلو التمس
 ٕٓٛ .................................................. أبوىا  يزكجها كالبكر. كليها من بنفسها أحق الثيب
 ٛٚ ................................................................ الصاحلة ادلرأة متاعها كخَت متاع الدنيا

 ٖٜٕ ........................................................................ لو كيل ال من كيل السلطاف
 ٕٕٕ ..................................................................... الطمس يورث الفرج إىل النظر
 ٜٕٔ ...................................................................... النسب كاللحمة حلمة الوالء
 ٕٗٔ .............................................................. أعمياكاف فقاؿ يبصرنا؟ ال أعمى أليس
 ٗٛ .......................................................... علي يكتب أف خشيت حىت بالسواؾ أمرت
 ٕٛ .................................................................. هبا يؤمركا كمل الضحى بركعيت أمرت

 ٕٗٔ ............................................... مكتـو أـ ابن عند باالعتداد قيس بنت فاطمة  أمره
 ٖٙٙ ........................................................................ َسائرىن كفارؽ أربعنا أمسك
 ٕٖٔ .................................................................................... نفسها أمهرىا

 ٖٖٓ ....................................... كنانة من قريشا َكاصطفى امساعيل كلد من كنانة اصطفى اهلل إف
 ٔٛٗ ........................................................................ احلق من يستحي ال اهلل إف
 ٕٓٗ ............................................................... اهلل رسوؿ عهد على أسلمت امرأة أف
  اهلل رسوؿ ذلا فقضى هبا، يفرض أف قبل مرة، بن ىبلؿ زكجها فمات مهر، ببل نكحت كاشق، بنت بركع أف



 فهرس  األحاديث                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٕٙ 

 ٖٙ٘ ......................................................................... كبادلَتاث نسائها، ٔتهر
 ٓٓٗ .............................................................. مسلمة امرأتو جاءت ٍب أسلم رجبل أف
 ٜٓ٘ ............ كسلم عليو اهلل صلى النيب فخَتىا فأعتقتها مزكجة، َكىي بريرة اشًتت عنها اهلل رضي عائشة أف
 ٚٚٔ .......................................................... النار يدخل ال زلمدا أك أمحدا مسي من أف
 ٘ٛٗ ....................................................... القيامة يـو منزلة الناس أشر ذلك يفعل من أف
 ٕٚٔ ................................................................ أصواهتن عالية يكلمنو كن نسوة أف
 ٛٛ ....................................................................... أنفسهم من بادلؤمنُت أكىل أنا
 ٓٓٔ ............................................................................. متكئ كأنا أكل ال أنا
 ٕٔٔ ........................................................................ نورث ال األنبياء معاشر إنا

 ٛٛٗ ............................................................................... ألبيك كمالك أنت
 ٕٙٓ .............................................................. بينكما يُػَؤَدـ أف أحرل فإنو إليها؛ انظر

 ٕٓٔ .................................................................... عوارضها كمشي عرقوبيها، انظرم
 ٘ٗٔ ................................................................. أخَتىا أنتم أمة سبعُت كفيتم أنكم

 ٖٔٗ ......................................................................... زنيا يهوديُت رجم  أنو
 ٜ٘ .............................................................. )بغَتىا كّرل غزكة أراد إذا كاف  أنو
 ٖٗٔ ..................................................................... زلـر كىو ميمونة نكح  أنو
 ٘ٓٔ .......................................................................... كصاؿ عن هنى : أنو
 ٘ٓٔ ............................................................................. ريب يطعمٍت أظل إين
 ٖٕٙ .............................................................. الرمحة منكم نزع اهلل كاف إف أملك أك

 ٜٙٔ ................................. بكتمها أمر لكنو لقماف آخر ُب اخلمس حىت قبل، شيء كل علم أكٌب
 ٕٗٔ ........................................................................... مشفع كأكؿ شافع، أكؿ
 ٔٗٔ ................................................................ القيامة يـو الصعقة من يفيق من أكؿ
 ٔٗٔ ........................................................................... اجلنة باب يقرع من أكؿ
 ٔٗٔ .......................................................................... الصراط على دير من أكؿ
 ٕٗٔ ...................................................... رأسو يرفع من كأكؿ بالسجود، لو يؤذف من أكؿ
 ٕ٘ٚ ...................................................... باطل فنكاحها كليها إذف بغَت نكحت امرأة أديا

 ٖٕٓ ................................................... .خَت ُب بينكما كمجع عليك، كبارؾ لك، اهلل بارؾ
 ٖٕٓ ....................................................................... صاحبو ُب منا لكل اهلل بارؾ
 ٕٗٓ .............................................. رزقتنا ما الشيطاف كجنب الشيطاف، جنبنا اللهم اهلل بسم
 ٜ٘ٔ ................................................................................... لنطفكم ٗتَتكا
 ٖٙٗ .................................... بياضنا – كضلعَها خاصرهتا بُت ما َكىو– بكشحها فرأل امرأة، تزكج

 ٜٗٔ .......................................................... األمم بكم مكاثر فإين الودكد الولود تزكجوا
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 ٖٖٙ 

 ٜٛ ........................................................... قريظة سيب من يهودية ككانت برحيانو تسرل
 ٕ٘ٔ ..................................................................... بكنييت تكنوا كال بامسي تسموا
ا تطوعو  ٘ٚٔ ................................................................ سواء عذر ببل قائمنا أك قاعدن
 ٔٛ .................................................................. تطوع كلكم فرائض علي ىن   ثبلث

 ٕٙٔ ......................................................................... مسجدا األرض لو جعلت
 ٕٛٗ ,ٛٚ .......................................................................... عسيلتو تذكقي حىت

 ٚٗٔ ........................................... ادلسك ريح من اهلل عند أطيب منهم الصائمُت أفواه خلوؼ
 ٜٙٔ ..................................................... أمرت إذا كتطيع نظرت، إذا تسر من النساء خَت

 ٜٖٔ .............................................................................. ُجنبا ادلسجد دخولو
 ٕٓ٘ ........................................................................................ زكجتكها

 ٜٚ ...................................................... اجلنة ُب معي كاف من إال أزكج ال أف ريب سألت
 ٔ٘ٔ .................................................. فأعطانيها ضبللة على أميت ٕتتمع ال أف ريب سألت
 ٛ٘ٔ .................................................... األمم بو أىلك ٔتا يهلكها ال أف ألميت ريب سألت
 ٔٛٔ ......................................................................... اإلسراء ليلة باألنبياء صلى
 ٜٙٔ ....................................... الساعة إىل فيهم كائن ىو كما رآىم، حىت أمتو مجيع عليو عرض
 ٓ٘ٔ .................................................................... اسرائبل بٍت كأنبياء أميت علماء
 ٜٗٔ ................................................................ أفواىا أعذب فإهنن باألبكار عليكم

 ٕٕٛ ..................................................................... كركبتو سرتو بُت ما ادلؤمن عورة
 ٖٙٔ ............................................................ ثبلثا لو الوحي ابتداء عند لو جربيل غط
 ٛٚٔ ......................................................... العصر بعد فقضاىا البعدية الظهر سنة فاتتو
 ٖٙٙ ......................................................................... أربعا كأمسك َكاحدة فارؽ

 ٜ٘ٔ ..................................................................... يداؾ تربت الدين بذات فاظفر
 ٜٚٔ ......................................................................... يب يتمثل ال الشيطاف فإف
 ٙٛ .................................................. منك باهلل أعوذ لو قالت دلا اجلوف ابنة ُب لو  فعلو
 ٕٗ٘ ................................................................... القرآف من معك ٔتا زكجتكها قد

 ٖٖٓ .......................................................................... تقدموىا كال قريشا قدموا
 ٜٕٔ ....................................................................................أمك فزكج قم

 ٚ٘ٔ .............................................. كخنازير قردة ديسخوف كآخرين هبم، خيسف أمتو من قوما
 ٘ٛٔ .............................................................................. كرجلُت يوعك كاف
 ٙٚٔ ................................................. نسيب ك سبيب إال القيامة يـو يقطع كنسب سبب كل

 ٖٖٚ ............................................................... طبلقي فبت فطلقٍت رفاعة عند كنت
 ٘ٚٔ ....................................................................... ىذا جدارم كراء ما أعلم ال
 ٛٛٔ ...................................................... كسلم عليهم اهلل صلى نيب حلم األرض تأكل ال
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 ٖٙٗ 

 ٖٓٔ ........................................................................... بعدؾ أحد عن ٕتزئ ال
 ٕٜ ............................................................... أنفسهم من القـو موىل كإف لنا ٖتل ال
 ٕٙٚ .................................... نفسها تزكج اليت ىي الزانية فإف نفسَها، ادلرأةُ  كال ادلرأَة، ادلرأةُ  تزكج ال
 ٕٔٔ ..................................................................... درمهنا كال دينارنا كرثيت تقسم ال
 ٜٖٙ ................................................ أختها بنت على العمة َكال عمتها، على ادلرأة تنكح ال
 ٖٔٔ ............................................................................ كلرسولو هلل إال محى ال
 ٕٙٚ ..........................................................كشاىدينِ  ككيل   خاطب   :بأربعة إال نكاح ال
 ٕٓٙ ................................................................... عدؿ كشاىدم بويل إال نكاح ال
 ٕٔٗ .................................................................. أخيو خطبة على الرجل خيطب ال
 ٜ٘ .............................................................. األعُت خائنة لو تكوف أف لنيب ينبغي ال
 ٜٗ ........................................................................ ألمتو يلبس أف لنيب ينبغي ال
 ٜٗٔ ............................................................... غَتىم من بعدك كال ّتوع، يهلكوا ال

 ٖٙٚ ........................................................................... لو َكاحمللل احمللل اهلل لعن
 ٓٓٔ ..................................................... لو كراىة تركو كإمنا البصل، ضلو أكل عليو حيـر مل

 ٗٛ ............................................................................ العرض بكثرة الغٌت ليس
 ٕٕ٘ ............................................................ كغبلمك أبوؾ ىو إمنا بأس، عليك ليس

 ٕٙٔ .................................................................... كنييت كحرـ  امسي حل الذم ما
 ٛٓٔ ........................................................ تعاىل قولو مسعت كقد تستجيب أف منعك ما

 ٔٛٗ .................................................................. أدبارىن ُب النساء أتى من ملعوف
 ٕٓ٘ ...................................................................... القرآف من معك ٔتا ملكتكها

 ٓٛ .................................................. اخلَت خصاؿ من ٓتصلة -رمضاف أم- فيو تقرب من
 ٜٚٔ ......................................................................... رآين فقد ادلناـ ُب رآين من
 ٕٙٔ ................................................................... بكنييت يكتٍت فبل بامسي مسي من
 ٔٛٔ ................................................................................ سيئة سنة سن من
 ٜٗٔ ............................................. حسنة لو كتبت يعملها كمل حسنة أك بسيئة منهم ىم من
 ٔٛٔ .................................................................... أصابعو بُت من الطهور ادلاء نبع
 ٖٖٓ ...................................................................... َكاحد شيء ادلطلب َكبنو ضلن
 ٗٚٔ ................................................................... الوادم ُب الصبح صبلة عن نومو
 ٖٜٔ ........................................................................ كتبلعبك تبلعبها بكرنا ىبل

 ٕٚٔ ........................................................................... كافة اخللق إىل كأرسلت
 ٕٓٛ ............................................................................. أبوىا يستأمرىا كالبكر

 ٜٕٓ ............................................................................... تعلم ال كانت كإف
 ٕٜ ................................................................. حملمد ٖتل ال -الصدقات أم- كإهنا



 فهرس  األحاديث                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٙ٘ 

 ٚٙٔ ...................................................................... بو آمنا حىت لو أبويو  كبإحياء
 ٗٚٔ ................................................................................. قلبو يناـ ال ككاف
 ٙٛٔ ....................................... كسبلمهم عليو ادلصلُت صبلة يبلغونو مبلئكة أك ملك بقربه ككل

 ٙٛٔ .......................................... اجلنة رياض من ركضة كمنربه قربه بُت كما. حوضو على كمنربه
 ٖ٘ٔ ........................................................... حساب بغَت يدخلوهنا ألفا سبعوف كمنهم

 ٖ٘ٔ .................................................................... األمم سائر قبل اجلنة كيدخلوف
 ٘ٚٔ ................................................................. أََمامو منْ  يَػَرل كما َخْلفو منْ  َكيَرل

 ٖ٘ٔ ............................................................................ بأدياهنم كتبهم كيؤتوف
 ٔٔٗ .................................................................. أختاف كٖتيت أسلمت إين رسوؿ يا
 ٜٓٔ .......................................................... الباءة منكم استطاع من  الشباب معشر يا

 ٜٚ ................................................................................... ادلتقربوف يتقرب
 ٚٚٔ ....................................................................... كأمتو السبلـ عليو نوح جييء

 ٖٙ٘ .................................................................... الواَلدة من حيـر ما بالرضاع حيـر
 ٖٙ٘ .................................................................. النسب من.......الرضاع من حيـر

 ٛٚٔ ....................................................... مرة مائة اليـو ُب اهلل كيستغفر قلبو، على يغاف
 ٖٕٓ ............................................................. عنو للنهي كالبنُت؛ بالرفاء يقاؿ أف يكره

 ٗٗٔ ........................................................... دكنو فمن آدـ ٖتتو لو، احلمد لواء ينصب
 

  



 فهرس  اآلثار                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٙٙ 

 فهرس اآلثار
 ٕٔٓ ......................................................... نكاح من حلاجة، خيطب أف أحدكم أراد إذا

 ٚٔٔ ........................................................................ أزكاجها آلخر اجلنة ُب ادلرأة
 ٕ٘ٔ ............................................. رأسها [عن] اجللباب بوضع األمة عنو اهلل رضي عمر أمر
 ٓ٘ٔ ................................................................... أمتو ُب كالنيب قومو ُب الَعامل أف
 ٕٖٕ ..................................... كراءه من خلف فأجلسو أمرد، كفيهم  النيب على قدموا كفدا أف
 ٖٜ ......................................................................ادلفركضة الصدقة علينا حـر إمنا
 ٜٜ ......................................................................... احلديبية قضية ُب كتب أنو
 ٜٜ ............................................................................. كتب حىت ديت مل أنو

 ٚٚٔ .............................................................................. مطلقا اذلدية لو ٖتل
 ٖ٘ٔ .................................................................... حبلالف كضلن  النيب تزكجٍت
 ٖ٘ٔ ............................................................ بينهما السفَت ككنت حبلؿ، كىو تزكجها

 ٜٕٔ ........................................ بشهادتُت شهادتو  اهلل رسوؿ جعل الذم خزدية مع فوجدهتا
 ٜٕٔ ............................................................................... اهلل رسوؿَ  فَػَزكِّجْ  قم

 ٖٛٔ .................................................. إبطيو بياض يرل حىت االستسقاء ُب يديو يرفع كاف
 ٗٛٗ .................................. ينهنا فلم ذلك فبلغو ينزؿ، كالقرآف  اهلل رسوؿ عهد على نعزؿ كنا

 ٗٛٔ ................................................................ سجد إذا إبطيو عفرة إىل أنظر كنت
 ٖٔٓ ........................................................................... مرشد بويل إال نكاح ال
 ٕٕٕ .......................................................................... مٍت رأل كال منو رأيت ما

 ٖٕٙ ................................................................ دينو ثلثا ذىب لغناه لغٍت تواضع من
 ٜٔٔ ......................................... عنها فكف ادلؤمنُت أـ مسيت كال احلجاب علي ضرب ما كاهلل
 ٕٗٓ ................................................................................ ركعتُت يصليَ  كأف

 ٜٔٔ ..................... بالردة منو اهلل برأىا كقد ، النيب حيزىا مل نسائو من ليست إهنا اهلل رسوؿ خليفة يا



 فهرس  األعالم                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٙٚ 

 فهرس األعالم
 ٜٖٛ .................................................................................... الدنيا أيب ابن
 ٖٗٓ .................................................................................... ىريرة أيب ابن
 ٓٓٔ ...................................................................................... اجلوزم ابن
 ٕ٘ٓ ....................................................................................... الرفعو ابن
 ٜٓٔ .................................................................................... السمعاين ابن
 ٖٕٖ ...................................................................................... الصباغ ابن
 ٘٘ٔ ..................................................................................... الصبلح ابن
 ٕٛٔ ....................................................................................... العريب ابن
 ٜٜٔ ....................................................................................... العماد ابن
 ٜٓ ....................................................................................... القاص ابن
 ٚٔٔ ..................................................................................... القشَتم ابن
 ٖٗٔ ,ٕ٘ٔ ............................................................................... القطاف ابن
 ٜٓ ....................................................................................... ادلسيب ابن
 ٖٚٔ ....................................................................................... ادلنذر ابن
 ٔ٘٘ ...................................................................................... النقيب ابن
 ٕٗٔ .................................................................................... مكتـو أـ ابن
 ٕٓٙ ....................................................................................... حباف ابن
 ٜٕٔ ........................................................................................ حـز ابن
 ٓٛ ........................................................................................ خزدية ابن
 ٕٔ٘ ....................................................................................... خَتاف ابن
 ٖٗٗ ........................................................................................ داكد ابن
 ٕٓٔ ........................................................................................ سبع ابن
 ٜٕٓ ....................................................................................... سراقة ابن
 ٖٖٗ ....................................................................................... سريج ابن
 ٛٔٔ ........................................................................ عنهما اهلل رضي عباس ابن
 ٕٛ .................................................................................... عبدالسبلـ ابن
 ٖٔٗ ....................................................................................... عجيل ابن
 ٖٖٕ ....................................................................................... عدم ابن
 ٕٕ ......................................................................................... عريب ابن
 ٚٓ٘ ........................................................................................ كنب ابن
 ٙٓٔ ......................................................................................... كج ابن
 ٜٗٔ ....................................................................................... ماجو ابن



 فهرس  األعالم                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٙٛ 

 ٕٔٓ ...................................................................................... مسعود ابن
 ٕٔ٘ ........................................................................................ ىبَتة ابن
 ٜٖٛ ....................................................................................... يونس ابن
 ٙٛ ........................................................................................ اجلوف ابنة
 ٖٗ٘ ........................................................................... االسفرائيٍت إسحاؽ أبو
 ٖٚٚ .............................................................................. ادلركذم إسحاؽ أبو
 ٚٔٔ ...................................................................................... الدرداء أبو
 ٖٚٚ ........................................................................ )الزاز) السرخسي الفرج أبو
 ٖٓٔ ......................................................................................... بردة أبو
 ٛٔٔ ................................................................................. الصديق بكر أبو
 ٕٗٗ ........................................................................................ جهم أبو
 ٚٛٔ ....................................................................................... حامد أبو
 ٓٔٔ ........................................................................................ حياف أبو
 ٕٙٔ ........................................................................................ داكد أبو
 ٖ٘ٔ ,ٕٜ .................................................................................... رافع أبو
 ٖٛٔ ........................................................................................ زرعو أبو
 ٖٗ٘ .............................................................................. البغدادم منصور أبو

 ٔٛ ............................................................................................. أمحد
 ٖٔٗ ................................................................................ احلضرمي إمساعيل
 ٜٗ .......................................................................................... األذرعي

 ٖٓٗ .......................................................................................... األزرؽ
 ٛٓٔ ........................................................................................ اإلسنوم

 ٖٙٗ .......................................................................................... األسود
 ٛٔٔ ................................................................................ قيس ابن األشعث

 ٖٔٗ ....................................................................................... األصبحي
 ٜٖٚ ..................................................................................... االصطخرم

 ٓٛ ........................................................................................... )اإلماـ
 ٓ٘ٔ ..........................................................................................البارزم

 ٜٜ ......................................................................................... البخارم
 ٕٙٔ ........................................................................................... البزار

 ٜٙ ........................................................................................... البغوم
 ٛٛٔ ......................................................................................... البلقيٍت

 ٕٖ٘ ....................................................................................... البندنيجي



 فهرس  األعالم                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٜٙ 

 ٕٜٕ ......................................................................................... البويطي
 ٚٛ .......................................................................................... البيهقي
 ٜٖٔ ......................................................................................... الًتمذم

 ٜٕٚ ................................................................................... شهبة بن التقي
 ٜٙ ........................................................................................... الثعليب

 ٕٖ٘ ........................................................................................ اجَلرجاين
 ٖٛٓ .......................................................................................... اجليلي
 ٜٔٔ .......................................................................................... احلاكم
 ٜٜٖ ................................................................................... البصرم احلسن

 ٖٚٔ ......................................................................................... احلليمي
 ٓٓٔ ......................................................................................... اخلطايب
 ٚٛٔ ......................................................................................... الداركي
 ٖٓٔ ......................................................................................... الدبيلي

 ٕٓٛ ........................................................................................ الدراقطٍت
 ٖٕٕ ......................................................................................... الدرامي
 ٜٕٚ ......................................................................................... الدمَتم

 ٖٚٔ ...........................................................................................الرازم
 ٖٛ ........................................................................................... الرافعي
 ٜٗ ........................................................................................... الرضي
 ٕٚٔ ......................................................................................... الركياين

 ٙٓٔ ........................................................................................ الزركشي
 ٕٓٔ .......................................................................................... الزىرم

 ٓٔٔ ......................................................................................... السبكي
 ٕٛٔ ................................................................................. اجلوجرم الشارح

 ٚٛ ......................................................................................... الشافعي
 ٓٗٗ .................................................................. احلرمُت إماـ كالد زلمد أبو الشيخ
 ٘ٔٔ .................................................................................. علي أبو الشيخ

 ٖٖ٘ ........................................................................................ الصيمرم
 ٖٕٔ ......................................................................................... الطرباين
 ٖٛٔ .......................................................................................... الطربم
 ٕٓٔ ................................................................................ ظبياف بنت العالية

 ٖٕ٘ ......................................................................................... العبادم
 ٖٖٔ .......................................................................................... العراقي



 فهرس  األعالم                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٙٗٓ 

 ٖ٘ٓ ......................................................................................... العمراين
 ٕٗٗ ............................................................................................ العنة

 ٛٛ ........................................................................................... الغزايل
 ٕٛٛ ........................................................................................... الفراء

 ٖ٘ٗ ......................................................................................... الفوراين
 ٕٙٗ .......................................................................................... القاسم
 ٕٓٔ ......................................................................................... القاضي
 ٘ٓ٘ ............................................................................... الطيب أبو القاضي
 ٓٓٔ ................................................................................... عياض القاضي
 ٕٚٔ ......................................................................................... القرطيب

 ٖٓٔ ........................................................................................ القضاعي
 ٕٕٓ .......................................................................................... القفاؿ

 ٜٜٖ ,ٕٕٙ .................................................................................. القمويل
 ٕٛٓ ......................................................................................... القونوم
 ٜٛ .......................................................................................... ادلاكردم

 ٕٕٗ ........................................................................................... ادلتويل
 ٖ٘ٚ ......................................................................................... احملاملي

 ٕٙٓ ........................................................................................... ادلغَتة
 ٖٕٙ ......................................................................................... الناشرم
 ٛٚٔ ......................................................................................... النسائي
 ٘ٚ٘ ......................................................................................... النشائي
 ٖٛ ........................................................................................... النوكم

 ٕٛ٘ ........................................................................................ حبيبة أـ
 ٗٓٔ ......................................................................................... حراـ أـ
 ٚٔٔ ........................................................................................ سلمة أـ
 ٕٓٔ ......................................................................................... سليم أـ
 ٖٓٔ ......................................................................................... عطية أـ

 ٕٓ٘ ............................................................................................ امرأة
 ٖٖٚ ...................................................................................... رفاعة امرأة
 ٕٖٔ ................................................................................... مالك بن أنس
 ٖٛٔ ....................................................................................... ٘تيم أكالد
 ٘ٔٔ .................................................................... يؤذيها ما يؤذيو منو، بضعة بأهنا
 ٕٙ٘ ..................................................................................كاشق بنت بركع



 فهرس  األعالم                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٙٗٔ 

 ٜٕٖ ............................................................................................ بريرة
 ٕٖٔ ............................................................................................ تعزز

 ٖٜ ...................................................................................... الباقر جعفر
 ٚٔٔ ................................................................................ اليماف بن حذيفة
 ٕٕٔ ..................................................................... اخلطاب بن عمر بنت حفصة
 ٕٕٔ ............................................................................... خويلد بنت خدجية
 ٜٕٔ ................................................................................... ثابت بن خزدية
 ٖٖٚ ........................................................................................... رفاعة
 ٜٛ ............................................................................................ رحيانو
 ٜٕٖ .......................................................................................... زكجها

 ٜٕٔ .................................................................................... ثابت بن زيد
 ٜٓٔ ........................................................................ عنو اهلل رضي حارثة بن زيد

 ٕٕٔ ............................................................................... جحش بنت زينب
 ٕٔٔ .................................................................................. عيينة بن سفياف
 ٕٛٛ .......................................................................................... سيبويو

 ٜٛ ................................................................................... األنوار صاحب
 ٙٓٔ ................................................................................. حيي بنت صفية
 ٙٔٔ ............................................................................... اهلل عبيد بن طلحة
 ٚٔٔ ...................................................................... الصديق بكر أيب بنت عائشة

 ٖٖٚ .............................................................................. الز بَت بن الرمحن عبد
 ٘ٛٔ .......................................................................................... عثماف

 ٕٙٗ ............................................................................................ عركة
 ٖٓٔ ................................................................................... عامر بن عقبة

 ٛٔٔ ............................................................................. جهل أيب ابن عكرمة
 ٓٔٔ .................................................................................. احلسُت بن علي
 ٜٜ ................................................................................ عنو اهلل رضي علي
 ٜٕٓ ................................................................................ سلمة أيب بن ُعَمر
 ٛٔٔ ................................................................................. اخلطاب بن عمر

 ٖٙٙ .......................................................................................... غيبلف
 ٕٗٔ ................................................................................. قيس بنت فاطمة
 ٘ٔٔ ................................................................... عنها اهلل رضي زلمد بنت فاطمة
 ٓٔٗ .................................................................................... الديلمي فَتكز
 ٜٙ ............................................................................................ قتادة



 فهرس  األعالم                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٕٙٗ 

 ٛٔٔ ............................................................................................ قتيلة
 ٖٖٛ ........................................................................................... مارية
 ٕ٘ٔ ................................................................................... أنس بن مالك
 ٕٗٙ ............................................................................................رللي
 ٕٙٔ .................................................................................. احلنفية بن زلمد
 ٖٛ ............................................................................................ مسلم
 ٕٗٗ ............................................................................. سفياف أيب بن معاكية
 ٖٗٔ .............................................................................. احلارث بنت ميمونة

 ٜٚٔ ...................................................................................... سَتين كابن



 فهرس  المصطلحات                                                                                                                                                        الفهارس

 
 ٖٙٗ 

 فهرس المصطلحات
 ٖٔٔ ,ٕٗٔ ,ٚٚ ,ٖٚ ........................................................................ األصح

 ٜٚ، ٖٚ .................................................................................. ألصحابا
 ٖٚ ........................................................................................... اإلمام
 ٙٛ ،ٖٚ ..................................................................................... األوجو

 ٖٚٚٚ، ......................................................................................الحقيقة
 ٕٛٔ، ٖٚ .................................................................................... الشارح

 ٖٚ ........................................................................................ الشارحان
 ٖٚ ........................................................................................ الشيخان
 ٖ٘ٓ،ٗٚ.................................................................................... العراقيين

 ٚٚ، ٗٚ ..................................................................................... الفاسد
 ٗٚ .......................................................................................... القاضي

 ٗٔٔ،ٗٚ.................................................................................. المتأخرون
 ٗٚ .......................................................................................... المجاز

 ٗٚ .........................................................................................المشترك
 ٗٚ ........................................................................................ المصنف
 ٜٔٔ،٘ٚ.................................................................................... المعتمد

 ٜٓٔ،٘ٚ....................................................................................... النص
 ٖٚ ........................................................................................... شيخنا

 ٗٚ ..........................................................................................نظر فيو
 ٙٛ ....................................................................................... كبلـ قضية
 ٗٚ .............................................................................................  قيل
 ٛٚ .............................................................................................  قيل
 ٚٚ ............................................................................................. رلاز

 ٛٚ ........................................................................................... مشًتؾ
 ٘ٚ ..................................................................................... كذا والظاىر

 ٕٕٔ،٘ٚ................................................................................ محتمل وىو
 ٕٕٔ ...................................................................................... زلتمل كىو

 ٕٜٔ ........................................................................................... يظهر



 األلفاظ   الغريبةفهرس                                                                                                                            الفهارس

 
 ٙٗٗ 

 فهرس األلفاظ الغريبة
 ٗٔٙ ......................................................................................... االبتذاؿ
 ٖٕ٘ ......................................................................................... األجذـ
 ٛٗٔ ......................................................................................... اآلصار
 ٙٚ٘ ......................................................................................... اإلحياش

 ٖٚٗ ........................................................................................... البخر
 ٖٚٗ ........................................................................................... البهق
 ٖٖ٘ ........................................................................................... اجلب
 ٕٖٓ .......................................................................................... اجلذاـ

 ٕٕ٘ ..........................................................................................اخلصي  
 ٖٕٓ ........................................................................................... الرِفاء

 ٖٚٗ ......................................................................................... الصناف
 ٕٕٓ .......................................................................................... الضٌت

 ٖٗٚ ......................................................................................... العسيلة
 ٖٓٔ .......................................................................................... العناؽ

 ٖٖ٘ ............................................................................................ العنة
 ٖٚٗ ................................................................................... السيالة القركح

 ٕٕ٘ ......................................................................................... اجملبوب
 ٔٓ٘ ............................................................................................  ادلد
 ٕٕ٘ ............................................................................................  اذِلم  

 ٓٗٗ ........................................................................................... برص
 ٓٗٗ ........................................................................................... جذاـ

 ٘ٓٙ .......................................................................................... دملجا
 ٗٗٗ ............................................................................................  رتق

 ٜٖٙ ........................................................................................... َسامرة
 ٜٖٙ ...........................................................................................َصابئة
 ٕٓٛ .......................................................................................... طمث

 ٖٛٗ ......................................................................................... عذبوطنا
 ٕٓٔ ......................................................................................... عرقوبيها
 ٕٓٔ ........................................................................................ عوارضها

 ٗٗٗ ............................................................................................  قرف
 ٖٛٛ ............................................................................................ قرناء

 ٕٙٔ ........................................................................................... قبلمة



 األلفاظ   الغريبةفهرس                                                                                                                            الفهارس

 
 ٙٗ٘ 

 ٖٕ٘ ....................................................................................... كاألبرص
 ٜٗ ............................................................................................ ألمتو

 ٕٕ٘ ,ٕٕٗ ,ٕٓٔ ,ٜٔٔ ...................................................................... شلسوح
 ٘ٓٙ ......................................................................................... يشعثها

 ٛٚٔ ............................................................................................ يغاف
 
 
 
 

 فهرس األماكن
 ٕٗٔ ................................................................................... نسائو حجرات

 ٛٔ .............................................................................................  زبيد
 ٖ٘ٔ ........................................................................................... سرؼ
 ٜٛ ............................................................................................ قريظة

 

 
 



 المصادر والمراجعفهرس                                                                                                                            الفهارس

 
 ٙٗٙ 

 فهرس المصادر والمراجع

رلمع ادللك فهد  -مصحف ادلدينة ادلنورة للنشر احلاسويب–القرآف الكرمي، بالرسم العثماين  (ٔ
 لطباعة ادلصحف الشريف بادلدينة ادلنورة.

 الس بكيّ  عبدالكاُب بن علي الدِّين تقيّ ل -كتاب إحياء ادلوات–االبتهاج ُب شرح ادلنهاج  (ٕ

-ٜٕٗٔرسالة ما جسيًت ٖتقيق ماجد نغيمش األمحدم، جامعة أـ القرل،  ،(ىػٙ٘ٚ: ادلتوَب)
 ىػٖٓٗٔ

 سانيد العشرة، ألمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن البوصَتمإٖتاؼ اخلَتة ادلهرة بزكائد ادل (ٖ

دار ، (، ٖتقيق: دار ادلشكاة للبحث العلمي بإشراؼ أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيمىػٓٗٛ: ادلتوَب)
 .ىػ  ٕٓٗٔالطبعة: األكىل،  النشر: دار الوطن للنشر، الرياض

 االشبيلي ادلعافرم العريب بن بكر أبو اهلل عبد بن زلمد القاضي العريب، أحكاـ القرآف البن (ٗ
لبناف،  –بتعليق: زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت  ،(ىػٖٗ٘: ادلتوَب) ادلالكي

 .ىػ ٕٗٗٔالطبعة: الثالثة، 
 الثعليب سامل بن زلمد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبواإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ  (٘

 .ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي، ادلكتب اإلسبلمي، بَتكت، (ىػٖٔٙ: ادلتوَب) اآلمدم
 بَتكت -إحياء علـو الدين.أليب حامد زلمد بن زلمد الغزايل، دار ادلعرفة  (ٙ
(، ىػٓٙ٘: ادلتوَب) اختبلؼ األئمة العلماء، ليحِت بن ُىبَػيػْرَة بن زلمد بن ىبَتة الذىلي الشيباينّ  (ٚ

 .ىػٖٕٗٔلبناف / بَتكت، الطبعة: األكىل،  -ٖتقيق السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية 
إخبلص الناكم، البن ادلقرئ، ٖتقيق عبدالعزيز زلط، جلنة إحياء الًتاث، اجمللس األعلى للشؤف  (ٛ

 .قٜٕٗٔاإلسبلمية ٔتصر، 
أبو بكر البيهقي  أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخُلْسَرْكِجردم اخلراساين ،اآلداب للبيهقي (ٜ

لبناف،  –بعناية أيب عبد اهلل السعيد ادلندكه،  مؤسسة الكتب الثقافية، بَتكت  (،ىػٛ٘ٗ: ادلتوَب)
 .ىػ  ٛٓٗٔالطبعة: األكىل، 

(، ٖتقيق: عبد القادر ىػٙٚٙ: ادلتوَباألذكار أليب زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم ) (ٓٔ
 .ىػ  ٗٔٗٔلبناف،  –األرنؤكط،  دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 

إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ألمحد بن زلمد بن أىب بكر بن عبد ادللك القسطبلين  (ٔٔ
 ىػ ٖٕٖٔ(، ادلطبعة الكربل األمَتية، مصر، الطبعة: السابعة، ىػٖٕٜ: ادلتوَب)

 (،ىػٕٓٗٔ:  ادلتوَبمد ناصر الدين األلباين )حملإركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل  (ٕٔ
 .ىػ  ٘ٓٗٔالطبعة: الثانية ، بَتكت –ادلكتب اإلسبلمي ، الشاكيشبإشراؼ: زىَت 
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 بن الرب عبد بن زلمد بن اهلل عبد بن يوسف عمراالستيعاب ُب معرفة األصحاب، أليب  (ٖٔ
(، ٖتقيق علي زلمد البجاكم، دار اجليل، بَتكت، ىػٖٙٗ: ادلتوَب) القرطيب النمرم عاصم

 .ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: األكىل، 
 الكرمي عبد بن زلمد بن زلمد الكـر أيب بن علي احلسن أليبأسد الغابة ُب معرفة الصحابة،  (ٗٔ

ٖتقيق علي زلمد  ،(ىػٖٓٙ: ادلتوَب) األثَت ابن الدين عز اجلزرم، الشيباين الواحد عبد بن
 ىػ ٘ٔٗٔعادؿ أمحد عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل،   -معوض 

 بكر بن علي اصر الدين زلمد بن أيب مَت نَ مد بن األَ ماؿ الِدين زلَ اد، لكاالرشسعاد بشرح اإل (٘ٔ
رم الشافعي رسالة ما جستَت باجلامعة االسبلمية مصْ مقدسي الْ مرم الْ اف الْ رضوَ  نُ بن مسعود بْ 

 .ٖتقيق بشَت العنزم
(، ىػٕٜٙ :ادلتوَب) زكريا بن زلمد بن زكريا األنصارمل، الطالب ركض شرح ُب ادلطالب أسٌت (ٙٔ

 .دار الكتاب اإلسبلمي
(، دار ىػٜٔٔ: ادلتوَب) عبد الرمحن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطيلاألشباه كالنظائر،  (ٚٔ

 .ىػ ٔٔٗٔالكتب العلمية، الطبعة: األكىل، 
 العسقبلين حجر بن أمحد بن زلمد بن علي بن أمحد الفضل أليباإلصابة ُب ٘تييز الصحابة،  (ٛٔ

ٖتقيق: عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلى زلمد معوض، الناشر: دار الكتب (، قٕ٘ٛ: ادلتوَب)
 .ىػ ٘ٔٗٔ -بَتكت، الطبعة: األكىل  –العلمية 

 بن زلمد بن منصور ادلظفر، أليباالصطبلـ ُب اخلبلؼ بُت اإلمامُت الشافعي كأيب حنيفة،  (ٜٔ
(، ٖتقيق د. نايف بن نافع العمرم، دار ىػ ٜٛٗ: ادلتوَب) السمعاين ادلركزل أمحد ابن اجلبار عبد

  .ىػ  ٕٔٗٔادلنار للطبع كالنشر كالتوزيع، الطبعة: األكىل، 
(، ىػٖٗٗ: ادلتوَب) أصوؿ الشاشي، نظاـ الدين أبو علي أمحد بن زلمد بن إسحاؽ الشاشي (ٕٓ

 .بَتكت –دار الكتاب العريب 
ضمن رلموعة سلسلة ألفاظ  ق(ٜٗٚ)ادلتوَب  اإلعبلـ ٔتا يقطع اإلسبلـ البن حجر اذليتمي (ٕٔ

 .قٕٓٗٔ، الطبعة األكىلالكفر ٖتقيق زلمد اخلميس، دار إيبلؼ الدكلية للنشر كالتوزيع، 
: ادلتوَب) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن زلمد بن زلمود بن الدين َتخلاألعبلـ للزركلي،  (ٕٕ

 .ـ ٕٕٓٓ(، دار العلم للمبليُت، الطبعة: اخلامسة عشر ىػٜٖٙٔ
احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصرم البغدادم،  أليباإلقناع ُب الفقو الشافعي  (ٖٕ

(، ٖتقيق خضر زلمد خضر، دار إحساف، الطبعة األكىل، ىػٓ٘ٗ: ادلتوَب) الشهَت بادلاكردم
 .قٕٓٗٔ
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: ادلتوَب) شمس الدين، زلمد بن أمحد اخلطيب الشربيٍتلاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع،  (ٕٗ
 يق: مكتب البحوث كالدراسات بدار الفكر، كطبع هبا.قٖت ،(ىػٜٚٚ

 عياض بن موسى بن عياض، شرح صحيح مسلم للقاضى عياض : إكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم (ٕ٘
ٖتقيق حْيَِت ِإمْسَاِعيل، دار الوفاء للطباعة كالنشر  ،الفضل أبو السبيت، اليحصيب عمركف بن

 .ىػ  ٜٔٗٔكالتوزيع، مصر، الطبعة: األكىل، 
 بن ادلطلب عبد بن شافع بن عثماف بن العباس بن إدريس بن زلمد اهلل عبد أيباألـ للشافعي،  (ٕٙ

بَتكت، سنة النشر:  –دار ادلعرفة  ، (ىػٕٗٓ: ادلتوَب) ادلكي القرشي ادلطليب مناؼ عبد
 .ىػٓٔٗٔ

 ينبكر زلمد بن موسى بن عثماف احلازمي اذلمدا أليباألماكن، ما اتفق لفظو كافًتؽ مسماه،  (ٕٚ
ٖتقيق محد بن زلمد اجلاسر، دار اليمامة للبحث كالًتمجة كالنشر، عاـ  ،(ىػٗٛ٘: ادلتوَب)

 .ىػ ٘ٔٗٔالنشر: 
 العسقبلين حجر بن أمحد بن زلمد بن علي بن أمحد الفضل أليب ،إنباء الغمر بأبناء العمر (ٕٛ

إحياء الًتاث جلنة  -(، ٖتقيق حسن حبشي، اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية ىػٕ٘ٛ: ادلتوَب)
 .ىػٜٖٛٔاإلسبلمي، مصر، 

 أبو احلنبلي، العليمي الرمحن عبد بن زلمد بن الرمحن عبد، لاألنس اجلليل بتاريخ القدس كاخلليل (ٜٕ
 –ٖتقيق عدناف يونس عبد اجمليد نباتة، مكتبة دنديس ، (ىػٕٜٛ: ادلتوَب) الدين رلَت اليمن،
 .عماف

(، ٖتقيق عبد ىػٕٙ٘: ادلتوَبالتميمي السمعاين )عبد الكرمي بن زلمد بن منصور ل األنساب، (ٖٓ
 .ىػ  ٕٖٛٔالرمحن بن حيِت ادلعلمي، رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: األكىل، 

عبد الرمحن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي، كزارة لأمنوذج اللبيب ُب خصائص احلبيب،  (ٖٔ
 ٙٓٗٔاإلعبلـ ّتدة، الطبعة: الثالثة، 

( ، ٖتقيق خلف ادلطلق، قٜٚٚنوار ألعماؿ األبرار ليوسف إبراىيم األردبيلي )ادلتوَب: األ (ٕٖ
 ىػ.ٕٚٗٔكحسُت العلي، دار الضياء، الطبعة األكىل،

مد صبحي حبلؽ، حملاإليضاحات العصرية للمقاييس كادلكاييل كاألكزاف كالنقود الشرعية،  (ٖٖ
 .قٕٛٗٔمطبعة اجليل اجلديد، 

: ادلتوَب) العبدم َمْنَده بن حيِت بن زلمد بن إسحاؽ بن زلمد اهلل عبد أيب البن منده، اإلدياف (ٖٗ
 .بَتكت –ٖتقيق: د/ علي بن زلمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة  ،(ىػٜٖ٘
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البحر احمليط ُب التفسَت البحر احمليط ُب التفسَت، أليب حياف، زلمد بن يوسف بن علي بن  (ٖ٘
 الفكر دار، ٖتقيق صدقي زلمد مجيل، (ىػ٘ٗٚ: ادلتوَبيوسف بن حياف أثَت الدين األندلسي )

 .ىػ ٕٓٗٔالطبعة: ، بَتكت –
( ،ٖتقيق طارؽ فتحي ىػ ٕٓ٘ ت) إمساعيل بن الواحد عبد احملاسن أيبللركياين  ْتر ادلذىب  (ٖٙ

 .ـ ٜٕٓٓالسيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل، 
: ادلتوَب) الدمشقي ٍب البصرم القرشي كثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء أليبالبداية كالنهاية  (ٖٚ

 .ىػ  ٚٓٗٔ(، دار الفكر، ىػٗٚٚ
: ادلتوَببدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، لعبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ) (ٖٛ

 .ىػ ٙٓٗٔ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ىػٚٛ٘
الشوكاين  د بن علي بن زلمد بن عبد اهللمحملالبدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع،  (ٜٖ

 .بَتكت –( دار ادلعرفة ىػٕٓ٘ٔ: ادلتوَب) اليمٍت
 ادلصرم الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ادللقن بنالالبدر ادلنَت،  (ٓٗ

(، ٖتقيق مصطفى أبو الغيط كعبد اهلل بن سليماف كياسر بن كماؿ، دار اذلجرة ىػٗٓٛ: ادلتوَب)
 .قٕ٘ٗٔالسعودية، الطبعة: االكىل، -الرياض -كالتوزيع للنشر 

 العسقبلين حجر بن أمحد بن زلمد بن علي بن أمحد الفضل ، أليباألحكاـ أدلة منبلوغ ادلراـ  (ٔٗ

ادلملكة  -ٖتقيق ماىر ياسُت الفحل، دار القبس للنشر كالتوزيع، الرياض ،  (قٕ٘ٛ: ادلتوَب)
 .ىػ  ٖ٘ٗٔالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، 

احلسُت حيِت بن أيب اخلَت بن سامل العمراين اليمٍت  ، أليبالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (ٕٗ
جدة، الطبعة: األكىل،  –اج (، ٖتقيق  قاسم زلمد النورم، دار ادلنهىػٛ٘٘: ادلتوَب) الشافعي
 .ىػ ٕٔٗٔ

(، ىػٕٓ٘: ادلتوَب) القرطيب رشد بن أمحد بن زلمد الوليد أيبالبياف كالتحصيل، البن رشد  (ٖٗ
 ق.ٛٓٗٔلبناف، الطبعة: الثانية،  –دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت   ،ٖتقيق زلمد حجي

عبد الرزّاؽ احلسيٍت، دار  (، دلرتضى الزبيدم زلّمد بن زلّمد بنىػٕ٘ٓٔ: ادلتوَب) تاج العركس (ٗٗ
 .اذلداية

 عثماف بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أبو الدين شمسلتاريخ اإلسبلـ َكَكفيات ادلشاىَت َكاألعبلـ،  (٘ٗ
: الطبعة، ٖتقيق بشار عّواد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي ،(ىػٛٗٚ: ادلتوَب) الذىيب قَادْياز بن

 ـ ٖٕٓٓ األكىل،
ٖتقيق ، (ىػٔٚ٘: ادلتوَبالقاسم علي بن احلسن بن ىبة اهلل ) أيب تاريخ دمشق البن عساكر، (ٙٗ

 .ىػ  ٘ٔٗٔعمرك بن غرامة العمركم، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
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(، ىػٙٚٙ: ادلتوَب) مالنوك  شرؼ بن حيِت الدين زليي زكريا ، أليبالتبياف ُب آداب محلة القرآف (ٚٗ
لبناف، الطبعة: الثالثة،  –بَتكت  -ٖتقيق، زلمد احلجار، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع 

 .ىػ  ٗٔٗٔ
ىػ(، ٖتقيق عبد ٙٚٙ)ادلتوَب:  مالنوك  شرؼ بن حيِت الدين زليي زكريا أليبٖترير ألفاظ التنبيو  (84

 ٛٓٗٔدمشق، الطبعة: األكىل،  –الغٍت الدقر،  دار القلم 

(، ادلكتبة التجارية الكربل، ىػٜٗٚ: ادلتوَب) بن حجر اذليتميالج ُب شرح ادلنهاج، ٖتفة احملتا  (ٜٗ
 .ىػ  ٖٚ٘ٔ

 اجلوزم زلمد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أيب الدين ماؿجلالتحقيق ُب مسائل اخلبلؼ،  (ٓ٘
بَتكت،  –(، ٖتقيق مسعد عبد احلميد زلمد السعدين، دار الكتب العلمية ىػٜٚ٘:  ادلتوَب)

 .ق٘ٔٗٔ: األكىل ،  الطبعة
ىػ(، ٖتقيق ٕٙٚماؿ الدين أبو زلمد عبد اهلل الزيلعي )ادلتوَب: جلٗتريج أحاديث الكشاؼ،  (ٔ٘

 ىػٗٔٗٔالرياض، الطبعة: األكىل،  –عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد، دار ابن خزدية 
 طيعبد الرمحن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيو ل:  تدريب الراكم ُب شرح تقريب النواكم، (ٕ٘

 .(، ٖتقيق أبو قتيبة نظر زلمد الفاريايب، دار طيبةىػٜٔٔ: ادلتوَب)
عمر بن رسبلف بن نصَت بن صاحل الكناين، سراج الدين لتدريب ادلبتدم كهتذيب ادلنتهي،  (ٖ٘

(، ٖتقيق أبو يعقوب نشأت ادلصرم، دار القبلتُت، الطبعة الوىل، ىػ٘ٓٛ: ادلتوَب)البلقيٍت 
 .قٖٖٗٔ

: ادلتوَب)الذىيب قَادْياز بن عثماف بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أبو الدين شمسلتذكرة احلفاظ،  (ٗ٘
 .ىػٜٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل، -(، دار الكتب العلمية بَتكتىػٛٗٚ

عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصارم  يب، ألالتذكرة بأحواؿ ادلوتى كأمور اآلخرة (٘٘
ٖتقيق كدراسة: الدكتور: الصادؽ بن زلمد بن ، ىػ(ٔٚٙاخلزرجي مشس الدين القرطيب )ادلتوَب: 

 ىػ ٕ٘ٗٔالطبعة: األكىل، ، الناشر: مكتبة دار ادلنهاج للنشر كالتوزيع، الرياض، إبراىيم
 الدين بدر اهلل عبد أليبدلنثورة ُب األحاديث ادلشهورة الآللئ ا: التذكرة ُب األحاديث ادلشتهرة (ٙ٘

(، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ىػٜٗٚ: ادلتوَب) الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن زلمد
 .ىػ  ٙٓٗٔبَتكت، الطبعة: األكىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

، دار ق(ٕٓٗٔ)ادلتوُب:  مد ناصر الدين األلباينحملالتعليقات احلساف على صحيح ابن حباف،  (ٚ٘
 .ىػ  ٕٗٗٔادلملكة العربية السعودية، الطبعة: األكىل،  -باكزير للنشر كالتوزيع، جدة 
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 البصرم القرشي كثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء ، أليب تفسَت القرآف العظيم: تفسَت ابن كثَت (ٛ٘

منشورات زلمد علي ٖتقيق: زلمد حسُت مشس الدين، دار الكتب العلمية، ، (ىػٗٚٚ: ادلتوَب)
 ىػ ٜٔٗٔ -بَتكت، الطبعة: األكىل  –بيضوف 

:  ادلتوَب) الشافعي البغوم الفراء بن زلمد بن مسعود بن احلسُت زلمدأليب تفسَت البغوم،  (ٜ٘
بَتكت، الطبعة : األكىل ، –ٖتقيق عبد الرزاؽ ادلهدم، دار إحياء الًتاث العريب ، (ىػٓٔ٘

 ىػ ٕٓٗٔ
ٖتقيق: اإلماـ أيب زلمد بن  ،(ىػٕٚٗ: ادلتوَب) الثعليب إبراىيم بن زلمد بن أمحدتفسَت الثعليب،  (ٓٙ

 ـ ٕٕٓٓ -، ىػ ٕٕٗٔلبناف، الطبعة: األكىل  –عاشور، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت 
 التيمي احلسُت بن احلسن بن عمر بن زلمد اهلل عبد أبو (،ىػٙٓٙ: ادلتوَب) تفسَت الرازم (ٔٙ

 –بَتكت، الطبعة: الثالثة  –دار إحياء الًتاث العريب ، الرازم الدين بفخر ادللقب الرازم
 ق.ٕٓٗٔ

القاسم زلمود الزسلشرم  أليبتفسَت الزسلشرم = الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل،  (ٕٙ
 .ىػ ٚٓٗٔ -بَتكت، الطبعة: الثالثة  –(، دار الكتاب العريب ىػٖٛ٘: ادلتوَب)

 السمعاين ادلركزل أمحد ابن اجلبار عبد بن زلمد بن صورمن ادلظفر أليبتفسَت السمعاين،  (ٖٙ

 –(، ٖتقيق ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض ىػٜٛٗ: ادلتوَب)
 .ىػٛٔٗٔالسعودية، الطبعة: األكىل، 

: ادلتوَب) الطربم جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن مدحمل  تفسَت الطربم، (ٗٙ
 .ىػ  ٕٖٓٗٔتقيق أمحد زلمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكىل،  ،(ىػٖٓٔ

 مشس اخلزرجي األنصارم فرح بن بكر أيب بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أليب تفسَت القرطيب، (٘ٙ
 –ٖتقيق: أمحد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب ادلصرية  ،(ىػٔٚٙ: ادلتوَب) القرطيب الدين

 .ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة: الثانية، 
: ادلتوَب) النسفي الدين حافظ زلمود بن أمحد بن اهلل عبد الربكات أليب تفسَت النسفي، (ٙٙ

 .ىػ  ٜٖٔٗٔتقيق يوسف علي بديوم، دار الكلم الطيب، بَتكت، الطبعة: األكىل،  ،(ىػٓٔٚ
 ،(قٕ٘ٛ: ادلتوَب) العسقبلين حجر بن أمحد بن زلمد بن علي بن محدألريب التهذيب تق (ٚٙ

 ق. ٙٓٗٔسوريا، الطبعة: األكىل،  –ٖتقيق زلمد عوامة، دار الرشيد 
 ،(قٙٚٙ: ادلتوَب) النوكم زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ أليبالتقريب كالتيسَت للنوكم،  (ٛٙ

 .ىػ  ٘ٓٗٔ، دار الكتاب العريب، بَتكت، الطبعة: األكىل، ٖتقيق: زلمد عثماف اخلشت
دار  ،(قٕ٘ٛ: ادلتوَب)العسقبلين حجر بن أمحد بن زلمد بن علي بن محدألالتلخيص احلبَت،  (ٜٙ

 ىػ.ٜٔٗٔالكتب العلمية، الطبعة: الطبعة األكىل 
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، ٖتقيق عادؿ أمحد ق(ٖٖ٘)ادلتوَب  أيب العباس أمحد الطربم البن القاص: التلخيص (ٓٚ
 مطصفى الباز. عبدادلوجود، كعلي زلمد عوض، مكتبة نزار

: ادلتوَب) التلقُت ُب الفقة ادلالكي، أليب زلمد عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم (ٔٚ
(، ٖتقيق ايب أكيس زلمد بو خبزة احلسٍت التطواين، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل ىػٕٕٗ

 .ىػٕ٘ٗٔ
: ادلتوَب) ع على األصوؿ، عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنومالتمهيد ُب ٗتريج الفرك  (ٕٚ

 ق.ٓٓٗٔبَتكت، الطبعة: األكىل،  –(، ٖتقيق زلمد حسن ىيتو، مؤسسة الرسالة ىػٕٚٚ
 الرب عبد بن زلمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر ، أليبكاألسانيد ادلعاين من ادلوطأ ُب دلا التمهيد (ٖٚ

 عبد زلمد،  العلوم أمحد بن مصطفى: ٖتقيق، (ىػٖٙٗ :ادلتوَب) القرطيب النمرم عاصم بن
 .ىػ ٖٚٛٔ، ادلغرب – اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ عمـو كزارة: لناشر، االبكرم الكبَت

 بن عثماف بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أبو الدين شمسل ،التعليق أحاديث ُبتنقيح التحقيق  (ٗٚ
 –ىػ(، ٖتقيق مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب،  دار الوطن ٛٗٚ)ادلتوَب :  الذىيب قَادْياز

 .ىػ  ٕٔٗٔالرياض، الطبعة : األكىل ، 
 ٗٗٚ: ادلتوَب) تنقيح التحقيق البن عبد اذلادم، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عبد اذلادم (٘ٚ

 –واء السلف (، ٖتقيق: سامي بن زلمد بن جاد اهلل كعبد العزيز بن ناصر اخلباين، أضىػ
 .ىػ  ٕٛٗٔالرياض، الطبعة: األكىل، 

:  ، (قٕ٘ٛ:  ادلتوَب) العسقبلين حجر بن أمحد بن زلمد بن علي بن محدألهتذيب التهذيب  (ٙٚ
 .ىػٕٖٙٔمطبعة دائرة ادلعارؼ النظامية، اذلند، الطبعة: الطبعة األكىل، 

 الدين مجاؿ احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن يوسفلهتذيب الكماؿ ُب أمساء الرجاؿ،  (ٚٚ
بَتكت، الطبعة:  –(، ٖتقيق شار عواد معركؼ، الناشر: مؤسسة الرسالة ىػٕٗٚ: ادلتوَب) ادلزم

 ق. ٓٓٗٔاألكىل، 
(، احملقق: زلمد عوض مرعب، ىػٖٓٚ: ادلتوَبمد بن أمحد بن األزىرم )حملهتذيب اللغة،  (ٛٚ

 ـٕٔٓٓىل، بَتكت، الطبعة: األك  –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب 
 البغوم الفراء بن زلمد بن مسعود بن احلسُت زلمد أليب ،التهذيب ُب الفقو اإلماـ الشافعي (ٜٚ

عادؿ أمحد عبد ادلوجود، علي زلمد معوض، الناشر: دار الكتب  (ىػ ٓٔ٘)ادلتوَب:  الشافعي
 .ىػ  ٛٔٗٔالعلمية، الطبعة: األكىل، 

 بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي مد بن حباف بن أمحد بن حباف بن معاذ، حملالثقات (ٓٛ

 ٖٜٖٔ(، طبع بإعانة: كزارة ادلعارؼ للحكومة العالية اذلندية، الطبعة: األكىل، ىػٖٗ٘: ادلتوَب)
 .  ى
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 الشيباين  زلمد بن ادلبارؾ السعادات أبو الدين دجمل،  الرسوؿ أحاديث ُب جامع األصوؿ (ٔٛ
بشَت عيوف، الناشر: مكتبة  -(، ٖتقيق: عبد القادر األرنؤكط ىػٙٓٙ:  ادلتوَب) األثَت ابن اجلزرم

 ج/ ، ىػ ٜٖٛٔ:  ٕ،ٔج/ .مكتبة دار البياف، الطبعة : األكىل -مطبعة ادلبلح  -احللواين 
 . ىػ ٕٜٖٔ: ٔٔ-ٛ ج/ ، ىػ ٜٖٔٔ:  ٚ،ٙج/، ىػ ٜٖٓٔ:  ٘ج/ ، ىػ ٜٖٓٔ: ٗ،ٖ

: ادلتوَب) البصرم عركة أبو موالىم، األزدم راشد عمرك أيب بن معمرجامع معمر بن راشد،  (ٕٛ
ٖتقيق حبيب الرمحن األعظمي، الناشر: اجمللس العلمي بباكستاف، كتوزيع ادلكتب ، (ىػٖ٘ٔ

 .ىػ ٖٓٗٔاإلسبلمي ببَتكت، الطبعة: الثانية، 
(، ٖتقيق رمزم منَت ىػٕٖٔ: ادلتوَب) بكر زلمد بن احلسن بن دريد األزدم أليبمجهرة اللغة، (ٖٛ

 .ـ ٜٚٛٔبَتكت، الطبعة: األكىل،  –علم للمبليُت بعلبكي، دار ال
شمس الدين زلمد بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق، ادلنهاجي األسيوطي لجواىر العقود،  (ٗٛ

(، ٖتقيق مسعد عبد احلميد زلمد السعدين، الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت ىػٓٛٛ: ادلتوَب)
 ق. ٚٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل،  –

: ادلتوَب) شمس الدين أبو اخلَت السخاكملر ُب ترمجة شيخ اإلسبلـ ابن حجر، اجلواىر كالدر  (٘ٛ
(، ٖتقيق إبراىيم باجس عبد اجمليد، الناشر: دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، ىػٕٜٓ

 ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل،  –بَتكت 
عبلء الدين علي بن عثماف بن إبراىيم بن مصطفى ادلارديٍت، ، لاجلوىر النقي على سنن البيهقي (ٙٛ

 .(، الشهَت بابن الًتكماين: دار الفكرىػٓ٘ٚ: ادلتوَب) أبو احلسن
بن حجر ال على ٖتفة احملتاج ُب شرح ادلنهاج ق(ٕٜٜ)ادلتوَب:  حاشية اإلماـ أمحد بن قاسم (ٚٛ

 .ىػ  ٖٚ٘ٔاذليتمي، ادلكتبة التجارية الكربل، 
َرِمّي ل، -)منهج الطبلب(-مي على شرح ادلنهج حاشية البجَت  (ٛٛ سليماف بن زلمد بن عمر الُبَجيػْ

 .ىػ ٜٖٙٔ(، مطبعة احلليب، ىػٕٕٔٔ: ادلتوَب)
: ادلتوَبمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ادلالكي )حملحاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،  (ٜٛ

 دار الفكر.، (ىػٖٕٓٔ
محد بن عبد الرزاؽ ادلعركؼ بادلغريب ألحاشية الرشيدم على هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج،  (ٜٓ

 .ىػٗٓٗٔدار الفكر، بَتكت، ، (ىػٜٙٓٔادلتوُب: الرشيدم )
 الشافعي الرملي األنصارم محزة بن أمحد الدين شهابلحاشية الرملي على أسٌت ادلطالب،  (ٜٔ

 .دار الكتاب اإلسبلمي ،(ىػٜٚ٘: ادلتوَب)
، لعصاـ الدين امساعيل بن زلمد احلنفي )ادلتوَب: حاشية القونوم على تفسَت البيضاكم (ٕٜ

 قٕٕٗٔدار الكتب العلمية الطبعة االكىل ق(، ٜ٘ٔٔ
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ٖتقيق صاحل ق(، ٘ٙٙلنجم الدين عبد الغفار بن عبدالكرمي القزكيٍت )ادلتوَب: احلاكم الصغَت،  (ٖٜ
 قٖٓٗٔاليابس، دار ابن اجلوزم، الطبعة األكىل 

 البغدادم، البصرم حبيب بن زلمد بن زلمد بن علي احلسن للماكردم أيباحلاكم الكبَت،  (ٜٗ
عادؿ أمحد عبد ادلوجود، دار الكتب  -ٖتقيق علي زلمد معوض ، (ىػٓ٘ٗ: ادلتوَب) ادلاكردم

 ق. ٜٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل،  –العلمية، بَتكت 
، ق(ٜٔٔ)ادلتوَب:  بكر، جبلؿ الدين السيوطيعبد الرمحن بن أيب ل ،احلبائك ُب أخبار ادلبلئك (ٜ٘

ٖتقيق: خادـ السنة ادلطهرة أبو ىاجر زلمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ، الناشر: دار الكتب 
 .ىػ  ٘ٓٗٔلبناف، الطبعة: األكىل،  –العلمية، بَتكت 

 موسى بن إسحاؽ بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم ، أليبحلية األكلياء كطبقات األصفياء  (ٜٙ
 .ىػ ٜٖٗٔ مصر-السعادة  مطبعة(، ىػٖٓٗ: ادلتوَب) األصبهاين مهراف بن

عبدالقادر عبدادلطلب األندنوسي، عناية عبدالعزيز السائب، مؤسسة الرسالة، لاخلزائن السنية،  (ٜٚ
 ق.ٕ٘ٗٔ

،  (قٜٔٔ: ادلتوَب) عبد الرمحن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي، لاخلصائص الكربل (ٜٛ
 بَتكت. –العلمية الناشر: دار الكتب 

مد أمُت بن فضل اهلل بن زلب الدين بن زلمد حملخبلصة األثر ُب أعياف القرف احلادم عشر،   (ٜٜ
 .بَتكت –(، دار صادر ىػٔٔٔٔ: ادلتوَب) احمليب احلموم

 الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ادللقن بنال ،ادلنَت خبلصة البدر (ٓٓٔ
 ـٜٜٛٔ-ىػٓٔٗٔمكتبة الرشد للنشر كالتوزيع، الطبعة: األكىل،  ،(ىػٗٓٛ: ادلتوَب) ادلصرم

: ادلتوَب) ،السيوطي الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرمحن عبدلالدر ادلنثور ُب التفسَت بادلأثور،  (ٔٓٔ
 بَتكت. –( دار الفكر قٜٔٔ

( ، ٖتقيق السيد عبد قٕ٘ٛ: ادلتوَب) بن حجر العسقبلينالالدراية ُب ٗتريج أحاديث اذلداية  (ٕٓٔ
 .بَتكت – ادلعرفة دار، اهلل ىاشم اليماين ادلدين

: ادلتوَب) السيوطي الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرمحن عبدلالدرر ادلنتثرة ُب األحاديث ادلشتهرة،  (ٖٓٔ
جامعة ادللك  -عمادة شؤكف ادلكتبات  ( ، ٖتقيق: الدكتور زلمد بن لطفي الصباغ،قٜٔٔ

 سعود، الرياض.
 مهراف بن موسى بن إسحاؽ بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو دالئل النبوة أليب نعيم، (ٗٓٔ

دار النفائس،  زلمد ركاس قلعجي، عبد الرب عباس، ، ٖتقيق:(قٖٓٗ: ادلتوَب) األصبهاين
 .ىػ  ٙٓٗٔبَتكت، الطبعة: الثانية، 
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 بكر أيب اخلراساين، اخُلْسَرْكِجردم موسى بن علي بن احلسُت بن محدألدالئل النبوة للبيهقي،  (٘ٓٔ
 ىػ ٘ٓٗٔ -بَتكت، الطبعة: األكىل  –(، دار الكتب العلمية ىػٛ٘ٗ: ادلتوَب) البيهقي

: ادلتوَب) بن فرحوف، برىاف الدين اليعمرمالالديباج ادلذىب ُب معرفة أعياف علماء ادلذىب،  (ٙٓٔ
 .(، ٖتقيق زلمد األمحدم أبو النور، الناشر: دار الًتاث للطبع كالنشر، القاىرةىػٜٜٚ

، ٖتقيق: (ىػ ٜٗٚ: ادلتوَب) ُب توضيح ادلنهاج، لبدر الدين زلمد بن هبادر الزركشيالديباج  (ٚٓٔ
 ق.ٖٓٗٔعثماف غزاؿ، دار الكتب العلمية، الطبعة االكىل، بَتكت، 

: ادلتوَب) شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي الشهَت بالقراُبلالذخَتة،  (ٛٓٔ
بَتكت،  -زلمد بو خبزة، دار الغرب اإلسبلمي(، ٖتقيق زلمد حجي، سعيد أعراب، ىػٗٛٙ

 ـ ٜٜٗٔالطبعة: األكىل، 
عبد اهلل زلمد بن أيب الفيض جعفر  أليبالرسالة ادلستطرفة لبياف مشهور كتب السنة ادلشرفة،  (ٜٓٔ

(، ٖتقيق زلمد ادلنتصر بن ىػٖ٘ٗٔ: ادلتوَببن إدريس احلسٍت اإلدريسي الشهَت بػ الكتاين )
 .قٕٔٗٔائر اإلسبلمية، الطبعة: السادسة زلمد الزمزمي، دار البش

(، ٖتقيق دار ىػٔٛ٘: ادلتوَب) عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهيليبالركض األنف،  (ٓٔٔ
 .ىػٕٔٗٔ األكىل، الطبعة ، إحياء الًتاث العريب، بَتكت

: ادلتوَب) النوكم زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ أليبركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت،  (ٔٔٔ
عماف، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -ٖتقيق: زىَت الشاكيش، ادلكتب اإلسبلمي، بَتكت، (قٙٚٙ

 .ىػ ٕٔٗٔ
بن قدامة ادلقدسي، مؤسسة الريّاف للطباعة كالنشر كالتوزيع، الركضة الناظر كجنة ادلناظر،  (ٕٔٔ

 .ىػٖٕٗٔالطبعة الثانية 
، ٖتقيق شعيب األرنؤكط، النوكم زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ أليبرياض الصاحلُت،  (ٖٔٔ

 .ىػٜٔٗٔمؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، الطبعة: الثالثة، 
زاد ادلسَت ُب علم التفسَت، أبو الفرج  ابن اجلوزم، ٖتقيق عبد الرزاؽ ادلهدم، دار الكتاب  (ٗٔٔ

 .ىػ ٕٕٗٔ -بَتكت، الطبعة: األكىل  –العريب 
(، مؤسسة ىػٔ٘ٚ: ادلتوَب) اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن زلمدزاد ادلعاد ُب ىدم خَت العباد،  (٘ٔٔ

 .ىػ ٘ٔٗٔمكتبة ادلنار اإلسبلمية، الكويت، الطبعة: السابعة كالعشركف ،  -الرسالة، بَتكت 
ٖتقيق  ،(ىػٖٓٚ: ادلتوَبمد بن أمحد بن األزىرم اذلركم )حملالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي،  (ٙٔٔ

 .مسعد عبد احلميد السعدين، الناشر: دار الطبلئع
( ، دار الفكر، الطبعة: قٜٗٚ: ادلتوَببن حجر اذليتمي )الكاجر عن اقًتاؼ الكبائر، الز  (ٚٔٔ

 .ىػ ٚٓٗٔاألكىل، 
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(، ىػٕٜٗ: ادلتوَب) مد بن يوسف الصاحلي الشاـحملسبل اذلدل كالرشاد ُب سَتة خَت العباد  (ٛٔٔ
مية ٖتقيق كتعليق: الشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود، الشيخ علي زلمد معوض، دار الكتب العل

 .لبناف –بَتكت 
: ادلتوَب) األلباين ناصر الدينلسلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا  (ٜٔٔ

 ٘ٔٗٔ(، مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض، الطبعة: األكىل، )دلكتبة ادلعارؼ(، قٕٓٗٔ
 .ق ٕٕٗٔ: ٚىػ، جػ  ٙٔٗٔ: ٙىػ ، جػ 

 محد األىدؿ، عناية فهد احلبيشي.ألسلم ادلتعلم احملتاج إىل معرفة رموز ادلنهاج،  (ٕٓٔ
 عمرك بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد أبو سنن أيب داكد، (ٕٔٔ

ٖتقيق زلمد زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية،  ،(ىػٕ٘ٚ: ادلتوَب) السِِّجْستاين األزدم
 .بَتكت –صيدا 

 ،(ىػٜٕٚ: ادلتوَب) الًتمذم الضحاؾ، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن زلمد سنن الًتمذم، (ٕٕٔ
(، كإبراىيم عطوة ٖ(، كزلمد فؤاد عبد الباقي )جػ ٕ، ٖٔتقيق كتعليق:أمحد زلمد شاكر )جػ 

 .ىػ  ٜٖ٘ٔمصر، الطبعة: الثانية،  –(،  شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب ٘، ٗ)جػ 
 بن النعماف بن مسعود بن مهدم بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أليب رقطٍت،اسنن الد (ٖٕٔ

شعيب االرنؤكط، حسن عبد ادلنعم شليب،  ٖتقيق ،(ىػٖ٘ٛ: ادلتوَب) الدارقطٍت البغدادم دينار
، مؤسسة الرسالة، بَتكت  لبناف، الطبعة: األكىل،  –عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برىـو

 ق.ٕٗٗٔ
 الدارمي الصمد عبد بن هَبراـ بن الفضل بن الرمحن عبد بن اهلل عبد زلمد أبو سنن الدارمي، (ٕٗٔ

ٖتقيق: حسُت سليم أسد الداراين، دار ادلغٍت للنشر كالتوزيع، ادلملكة العربية  ،ىػ(ٕ٘٘)ادلتوَب: 
 ق.ٕٔٗٔالسعودية، الطبعة: األكىل، 

 أبوبكر اخلراساين، اخُلْسَرْكِجردم موسى بن علي بن احلسُت بن أمحد الكربل للبيهقي، ننالس (ٕ٘ٔ
لبناف، الطبعة: الثالثة،  –ٖتقيق زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت ، البيهقي
 ق.ٕٗٗٔ

: ادلتوَب) النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أيب السنن الكربل للنسائي، (ٕٙٔ
بَتكت، الطبعة: األكىل،  –ٖتقيق: حسن عبد ادلنعم شليب، مؤسسة الرسالة  ،(ىػٖٖٓ

 ق.ٕٔٗٔ
 الذىيب قَادْياز بن عثماف بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أبو الدين مشسسَت أعبلـ  النببلء،  (ٕٚٔ

ٖتقيق رلموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة ، (ىػٛٗٚ: ادلتوَب)
 ق.٘ٓٗٔلثالثة ، الرسالة، الطبعة : ا
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 –(، دار الكتب العلمية ىػٗٗٓٔ: ادلتوَب) علي بن إبراىيم بن أمحد احلليبلالسَتة احللبية  (ٕٛٔ
 ىػٕٚٗٔ -بَتكت، الطبعة: الثانية 

 سللوؼ مد بن زلمد بن عمر بن علي ابن ساملحملشجرة النور الزكية ُب طبقات ادلالكية  (ٜٕٔ
(، علق عليو: عبد اجمليد خيايل، دار الكتب العلمية، لبناف، الطبعة: األكىل، ىػٖٓٙٔ: ادلتوَب)

 .ىػ  ٕٗٗٔ
 عبد احلي بن أمحد بن زلمد ابن العماد احلنبليلشذرات الذىب ُب أخبار من ذىب،  (ٖٓٔ

بَتكت، الطبعة: األكىل،  –(، حققو: زلمود األرناؤكط، دار ابن كثَت، دمشق ىػٜٛٓٔ: ادلتوَب)
 .ىػ ٙٓٗٔ

 أيب بن ادلنعم عبد بن زلمد بن زلمد بن ادلنعم عبد بن مد، حملاإلرشاد للجوجرمشرح  (ٖٔٔ
جزء منو ُب مكتبة ادللك عبدالعزيز، كجامعة اإلماـ  سلطوط،  ،ق(ٜٛٛادلتوَب:  اجلوجرم لطاىرا

/ؼ(، كنسخة ٖٖٔٓ/ؼ(، كنسخة أخرل، برقم: )ٔ٘ٛٗزلمد بن سعود اإلسبلمية، برقم: )
 /ؼ(ٜٙ٘ٙأخرل، برقم: )

 ،(ىػٕٚٙ: ادلتوَب) زلمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اجلياين، شرح التسهيل البن مالك (ٕٖٔ
ٖتقيق عبد الرمحن السيد، زلمد بدكم ادلختوف، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، الطبعة: 

 .ىػٓٔٗٔاألكىل 
 سيوطيبلؿ الدين الجلشرح السيوطي على مسلم: الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج،  (ٖٖٔ

( ، حقق أصلو، كعلق عليو: أبو اسحق احلويٍت، دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع قٜٔٔ: ادلتوَب)
 .ىػ  ٙٔٗٔاخلرب، الطبعة: األكىل  –ادلملكة العربية السعودية  -
 اجلماعيلي ادلقدسي قدامة بن أمحد بن زلمد بن الرمحن عبدلالشرح الكبَت على منت ادلقنع،  (ٖٗٔ

 .(، دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيعىػٕٛٙ: ادلتوَب) الدين مشس الفرج، أبو احلنبلي،
(، دار قٙٚٙ: ادلتوَب)النوكم شرؼ بن حيِت الدين زلييزكريا  أليبشرح النوكم على مسلم،  (ٖ٘ٔ

 ق.ٕٜٖٔبَتكت، الطبعة: الثانية،  –إحياء الًتاث العريب 
 دار: الناشر، (ىػٔٓٔٔ: ادلتوَب) مد بن عبد اهلل اخلرشي ادلالكيحملشرح سلتصر خليل،  (ٖٙٔ

 بَتكت. –، دار الفكر للطباعة  بَتكت - للطباعة الفكر
، الصبلح بابن ادلعركؼ الدين تقي عمرك، أبو الرمحن، عبد بن عثمافل ،شرح مشكل الوسيط (ٖٚٔ
ٖتقيق عبد ادلنعم خليفة أمحد ببلؿ، دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع، ادلملكة ، (ىػٖٗٙ: ادلتوَب)

 .ىػ  ٕٖٗٔالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، 
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 أبو اخلراساين، اخُلْسَرْكِجردم موسى بن علي بن احلسُت بن أمحد ، للبيهقي:شعب اإلدياف (ٖٛٔ
(، ٖتقيق عبد العلي عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ىػٛ٘ٗ: ادلتوَب)البيهقي بكر

 .ىػ  ٖٕٗٔبالرياض بالتعاكف مع الدار السلفية ببومبام باذلند، الطبعة: األكىل، 
(، ىػٖٜٖ: ادلتوَبنصر إمساعيل بن محاد اجلوىرم ) أليبالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية،  (ٜٖٔ

بَتكت، الطبعة: الرابعة  –ر: دار العلم للمبليُت ٖتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناش
 ق.ٚٓٗٔ

: ادلتوَب) التميمي َمْعبَد، بن معاذ بن حباف بن أمحد بن حباف بن مدحمل صحيح ابن حباف، (ٓٗٔ
 .ىػ ٛٓٗٔالطبعة: األكىل،  ،قيق:شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ٖت(ىػٖٗ٘

 السلمي بكر بن صاحل بن ادلغَتة بن خزدية بن إسحاؽ بن زلمد بكر يبأل صحيح ابن خزدية، (ٔٗٔ
 ، بَتكتٖتقيق د/ زلمد مصطفى األعظمي، ادلكتب اإلسبلمي ، (ىػٖٔٔ: ادلتوَب) النيسابورم

األلباين، مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، الكويت،  الدين ناصر مدحملصحيح أيب داكد،  (ٕٗٔ
 ـ ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔالطبعة: األكىل، 

ند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اجلامع ادلس :صحيح البخارم (ٖٗٔ
ٖتقيق زلمد زىَت بن  ،(ىػٕٙ٘: ادلتوَب) مد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم، حملكسننو كأيامو

 ىػٕٕٗٔناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، الطبعة: األكىل، 
اهلل صلى اهلل  ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ: صحيح مسلم (ٗٗٔ

ٖتقيق زلمد ، (ىػٕٔٙ: ادلتوَب) النيسابورم القشَتم احلسن أبو احلجاج بن مسلم، عليو كسلم
 .بَتكت –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب 

: ادلتوَب) األلباين الدين، ناصر زلمد الرمحن عبد، أليب ضعيف اجلامع الصغَت كزيادتو (٘ٗٔ
 .سبلمي( ، الناشر: ادلكتب اإلىػٕٓٗٔ

 السخاكم الرمحن عبد بن زلمد اخلَت أبو الدينمشس الضوء البلمع ألىل القرف التاسع،  (ٙٗٔ
 .بَتكت –، منشورات دار مكتبة احلياة  (ىػٕٜٓ: ادلتوَب)
 الضياء الشارؽ ُب رد شبهات ادلاذؽ، سليماف بن سحماف بن مصلح بن محداف النجدم (ٚٗٔ
ٖتقيق عبد السبلـ بن برجس، رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء،  ،(ىػٜٖٗٔ: ادلتوَب)

 ـ.ٕٜٜٔىػ/ ٗٔٗٔالرياض، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 
ىػ( ، دار ٜٔٔعبد الرمحن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي )ادلتوَب: لطبقات احلفاظ  (ٛٗٔ

 ق.ٖٓٗٔ بَتكت، الطبعة: األكىل، –الكتب العلمية 
( ، ٖتقيق ىػٕٙ٘: ادلتوَب) زلمد بن زلمد يعلى، أيب ابن احلسُت أليببقات احلنابلة،  ط (ٜٗٔ

 .بَتكت –زلمد حامد الفقي، الناشر: دار ادلعرفة 
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(، ىػٔٚٚ: ادلتوَب) السبكي الدين تقي بن الوىاب عبد الدين تاجل ،طبقات الشافعية الكربل (ٓ٘ٔ
د. عبد الفتاح زلمد احللو، الناشر: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ٖتقيق زلمود زلمد الطناحي

 .ىػٖٔٗٔالطبعة: الثانية، 
 الشهيب األسدم عمر بن زلمد بن أمحد بن بكر أيبطبقات الشافعية البن قاضى شهبة،  (ٔ٘ٔ

 ( ، ٖتقيق احلافظ عبد العليم خافىػٔ٘ٛ: ادلتوَب) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي،
 ادلعركؼ البغدادم اذلامشي منيع بن سعد بن زلمد اهلل عبد أيب ربل البن سعد،الطبقات الك (ٕ٘ٔ

، بَتكت –( ٖتقيق: زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ىػٖٕٓ: ادلتوَب) سعد بابن
 .ىػ ٚٓٗٔ األكىل،: الطبعة

: ادلتوَب) طبقات ادلفسرين للداككدم، زلمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداككدم ادلالكي (ٖ٘ٔ
بَتكت، راجع النسخة كضبط أعبلمها: جلنة من العلماء  –( ، دار الكتب العلمية ىػٜ٘ٗ

 .بإشراؼ الناشر
: ادلتوَب) عبد الوىاب بن عبد الرمحن الربيهي السكسكي اليمٍتلطبقات صلحاء اليمن  (ٗ٘ٔ

 صنعاء. –(، ٖتقيق عبد اهلل زلمد احلبشي، مكتبة االرشاد ىػٜٗٓ
عمر بن زلمد بن أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، صلم لصطبلحات الفقهية، طلبة الطلبة ُب اال (٘٘ٔ

(، ادلطبعة العامرة، مكتبة ادلثٌت ببغداد، الطبعة: بدكف طبعة، ىػٖٚ٘: ادلتوَبالدين النسفي )
 .ىػٖٔٔٔتاريخ النشر: 

:  ادلتوَب) الفراء ابن خلف بن زلمد بن احلسُت بن زلمد يعلى أليبالعدة ُب أصوؿ الفقو،  (ٙ٘ٔ
 ـ ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ(، ٖتقيق أمحد بن علي بن سَت ادلباركي،  ىػٛ٘ٗ

عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي، أبو القاسم لالعزيز شرح الوجيز ادلعركؼ بالشرح الكبَت  (ٚ٘ٔ
عادؿ أمحد عبد ادلوجود، دار الكتب  -(، ٖتقيق علي زلمد عوض ىػٖٕٙ: ادلتوَب) الرافعي

 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔطبعة: األكىل، لبناف، ال –العلمية، بَتكت 
 أمحد بن موسى بن أمحد بن زلمود زلمد أيب بدر الدين العيٌت،لعمدة القارم شرح صحيح،  (ٛ٘ٔ

 .بَتكت –( دار إحياء الًتاث العريب ىػ٘٘ٛ: ادلتوَب) احلنفى الغيتاىب حسُت بن
: ادلتوَب) النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد يبألعمل اليـو كالليلة،  (ٜ٘ٔ

 ٙٓٗٔبَتكت، الطبعة: الثانية،  –(، ٖتقيق فاركؽ محادة،  مؤسسة الرسالة ىػٖٖٓ
َرد احلنبليالغاية السوؿ ُب خصائص الرسوؿ،  (ٓٙٔ  حسن بن أمحد بن حسن بن وسفي بن ادلِبػْ

، الناشر: (، ٖتقيق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعيىػٜٜٓ: ادلتوَب) الصاحلي اذلادم عبد ابن
 .ىػ ٖٖٗٔالطبعة: األكىل، ، غراس للنشر كالتوزيع كاإلعبلف، الكويت
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زكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصارم، ادلطبعة ل، الوردية البهجة شرح ُب الغرر البهية (ٔٙٔ
 .ادليمنية

ٖتقيق عبد اهلل ، (ىػٕٙٚ: ادلتوَبغريب احلديث البن قتيبة، مسلم بن قتيبة الدينورم، ) (ٕٙٔ
 ق.ٜٖٚٔ األكىل،: الطبعة ،بغداد –لعاين اجلبورم، مطبعة ا

: ادلتوَب) الزسلشرم أمحد، بن عمرك بن زلمود القاسم يبأل الفائق ُب غريب احلديث، (ٖٙٔ
، لبناف – ادلعرفة دار: الناشر ،زلمد أبو الفضل إبراىيم-ٖتقيق: علي زلمد البجاكم ، (ىػٖٛ٘
 . الثانية: الطبعة

الرمحن، أبو عمرك، تقي الدين ادلعركؼ بابن الصبلح عثماف بن عبد  فتاكل ابن الصبلح، (ٗٙٔ
 –ىػ( ٖتقيق موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلـو كاحلكم ، عامل الكتب ٖٗٙ)ادلتوَب: 

 ق.ٚٓٗٔالطبعة: األكىل، ، بَتكت
فتاكل البلقيٍت، مجعها ابنو، أبو البقاء البلقيٍت، ٖتقيق عبدالرمحن الزكاكم، الطبعة األكىل  (٘ٙٔ

 .قٖ٘ٗٔ
( ، ىػٜٗٚ: ادلتوَب) الفتاكل احلديثية البن حجر أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي (ٙٙٔ

 دار الفكر.
ٖتقيق مصطفى  ،(ىػ٘ٓ٘: ادلتوَب) الطوسي الغزايل زلمد بن زلمد حامد أيبفتاكل الغزايل،  (ٚٙٔ

 ـ.ٜٜٙٔزلمد أبو صول، ادلعهد العادلي للفكر كاحلضارة اإلسبلمية بكواال دلبور، 
، الشيخ ه، مجعها مجعها: تلميذق(ٜٗٚ)ادلتوُب: الفتاكل الفقهية الكربل، البن حجر اذليتمي (ٛٙٔ

 .اإلسبلمية ادلكتبة: الناشر، ىػ( ٕٜٛتوَب عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي ادلكي )ادل
احلسن بن  تلميذه: مجعها ق(ٕٙٗابن زلمد ادلركركذم )ادلتوُب  فتاكل القاضي حسُت، (ٜٙٔ

، ٖتقيق أمل عبدالقادر كمجاؿ زلمود، دار الفتح، الطبعة األكىل، (ٓٔ٘)ادلتوُب: ممسعود البغو 
 .قٖٔٗٔ

( ىػٙٚٙ: ادلتوَب) النوكم شرؼ بن حيِت الدين زليي زكريا يبأل ،: ادلسائل ادلنثورةفتاكل النوكم (ٓٚٔ
ين بن الَعطّار، ٖتقيق: زلم د احلج ار، َداُر البش ائِر اإلسبلمي ة ترتيُب: تلميذه الشيخ َعبَلء الدِّ

 ـ ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔلبناف، الطبعة: الَسادَسة،  –للطَباَعة َكالنشَر كالتوزيع، َبَتكت 
 الشافعي العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن محد، ألالبخارم صحيح شرح فتح البارم (ٔٚٔ

بَتكت،  -، عناية زلمد فؤاد عبد الباقي، زلب الدين اخلطيب، دار ادلعرفة ق(ٕ٘ٛ)ادلتوُب 
 ق.ٜٖٚٔ

ادلكتبة الفيصلية، الطعبة  ،(قٜٗٚ:ادلتوُب) البن حجر اذليتميبشرح االرشاد، فتح اجلواد  (ٕٚٔ
 .قٜٖٔٔالثانية 
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مد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين، دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب حملفتح القدير،  (ٖٚٔ
 ىػ ٗٔٗٔ -دمشق، بَتكت، الطبعة: األكىل  -
دار ادلنهاج، الطبعة الثالثة  ،(قٜٗٚ:ادلتوُب) ألربعُت، البن حجر اذليتميالفتح ادلبُت بشرح ا (ٗٚٔ

 قٕٖٗٔ
: ادلتوَب) زين الدين أمحد ادلليبارم اذلندمل، الدين ٔتهمات العُت قرة بشرح فتح ادلعُت (٘ٚٔ

، الطبعة: األكىلىػٜٚٛ  .(، دار بن حـز
: ادلتوَب) األنصارم، زكريا بن أمحد بن زلمد بن زكريافتح الوىاب بشرح منهج الطبلب،  (ٙٚٔ

 .ىػٗٔٗٔ( ، دار الفكر للطباعة كالنشر، ىػٕٜٙ
الفصل ُب ادللل كاألىواء كالنحل، أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي،  (ٚٚٔ

 القاىرة. –مكتبة اخلاصلي 
 شهاب مهنا، بن سامل بن غاًل بن محد، ألالفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القَتكاين (ٛٚٔ

 ىػ.٘ٔٗٔ(، دار الفكر، ىػٕٙٔٔ: ادلتوَب) ادلالكي األزىرم النفراكم الدين
 بن العارفُت تاج بن الرؤكؼ بعبد ادلدعو زلمد الدين زين، لالصغَت اجلامع شرحفيض القدير  (ٜٚٔ

(، ادلكتبة التجارية الكربل ىػٖٔٓٔ: ادلتوَب) القاىرم ادلناكم ٍب احلدادم العابدين زين بن علي
 ق.ٖٙ٘ٔاألكىل، مصر، الطبعة:  –
 السبلـ عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيلقاعدة جليلة ُب التوسل كالوسيلة،  (ٓٛٔ

( ، ٖتقيق ربيع بن ىادم عمَت ادلدخلي، مكتبة الفرقاف ىػٕٛٚ: ادلتوَب) احلنبلي احلراين تيمية ابن
 .ىػ ٕٕٗٔعجماف، الطبعة: األكىل )دلكتبة الفرقاف(  –
 ،(ىػٚٔٛ: ادلتوَبد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفَتكزآبادل )جمليط القاموس احمل (ٔٛٔ

ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: زلمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة 
 .ىػ  ٕٙٗٔلبناف، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 

 بسلطاف ادللقبعز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ لقواعد األحكاـ ُب مصاحل األناـ،  (ٕٛٔ
 – األزىرية الكليات مكتبة: الناشر، (، ٖتقيق طو عبد الرؤكؼ سعدىػٓٙٙ: ادلتوَب) العلماء
 . ىػ ٗٔٗٔ ،القاىرة

 عاصم بن الرب عبد بن زلمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أليبالكاُب ُب فقو أىل ادلدينة،  (ٖٛٔ
زلمد زلمد أحيد كلد ماديك ادلوريتاين، مكتبة الرياض  ٖتقيق: (،ىػٖٙٗ :ادلتوَب) القرطيب النمرم

 .ىػٓٓٗٔاحلديثة، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 
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(، ٖتقيق: عادؿ ىػٖ٘ٙ: ادلتوَب) الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ، أبو أمحد بن عدم اجلرجاين (ٗٛٔ
لبناف، -بَتكت -أبو سنة، الكتب العلمية  علي زلمد معوض، كعبد الفتاح-أمحد عبد ادلوجود
 .قٛٔٗٔالطبعة: األكىل، 

: ادلتوَب) اذليثمي نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمافل، البزار زكائد عنكشف االستار  (٘ٛٔ
 .ىػٜٜٖٔ (، ٖتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، الطبعة: األكىل،ىػٚٓٛ

 القسطنطيٍت جليب كاتب اهلل عبد بن صطفىدلفنوف، كشف الظنوف عن أسامي الكتب كال (ٙٛٔ
، بغداد –(، مكتبة ادلثٌت ىػٚٙٓٔ: ادلتوَب) خليفة احلاج أك خليفة حاجي باسم ادلشهور
 .ـٜٔٗٔ

ْبِدم الَكْشفالكشف ادلبدم،   (ٚٛٔ
ُ
، «ادلنكي الّصاـر» تكملة الس بكّي، احلسن أيب لتمويو ادل

 بن صاحل/ د: كٖتقيق دراسة(، ىػٖ٘٘ٔ: ادلتوَب) الفقيو إبراىيم بن سليماف بن حسُت بن مدحمل
 األكىل: الطبعة، الرياض – الفضيلة دار: الناشر، شهاؿ سامل بن بكر أبو/ د احملسن، علي

 .ىػ ٕٕٗٔ
 عبد الفرج أبو الدين مجاؿ كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت  أليب الفرج ابن اجلوزم (ٛٛٔ

 –(، ٖتقيق: علي حسُت البواب، دار الوطن ىػٜٚ٘ :ادلتوَب) اجلوزم زلمد بن علي بن الرمحن
 .الرياض

، دار مكتبة، كشف شبهات الصوفية، شحاتة زلمد صقر (ٜٛٔ  .-مصر– البحَتة العلـو
 معلى بن حريز بن ادلؤمن عبد بن زلمد بن بكر أليبكفاية األخيار ُب حل غاية االختصار، (ٜٓٔ

ٖتقيق: علي عبد احلميد بلطجي (، ىػٜٕٛ: ادلتوَب) الشافعي الدين تقي احلصٍت، احلسيٍت
 ٜٜٗٔدمشق، الطبعة: األكىل،  –كزلمد كىيب سليماف، دار اخلَت 

 الدين، صلم العباس، أبو األنصارم، علي بن زلمد بن محدألكفاية النبيو ُب شرح التنبيو،  (ٜٔٔ
 ، (، ادلعركؼ بابن الرفعة، ٖتقيق رلدم زلمد سركر باسلـوىػٓٔٚ:ادلتوَب) الرفعة بابن ادلعركؼ

 ـ.ٜٕٓٓ األكىل،: الطبعة، العلمية الكتب دار
الكواكب السائرة بأعياف ادلئة العاشرة،  صلم الدين زلمد بن زلمد الغزم، ٖتقيق خليل  (ٕٜٔ

 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔلبناف، الطبعة: األكىل،  –ادلنصور، دار الكتب العلمية، بَتكت 
: ادلتوَب) السيوطي الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرمحن عبدللب اللباب ُب ٖترير األنساب،  (ٖٜٔ

 .بَتكت –( ، دار صادر ىػٜٔٔ
 األنصارم منظور ابن الدين مجاؿ الفضل، أبو على، بن مكـر بن مدحمللساف العرب،  (ٜٗٔ

 .ىػ ٗٔٗٔ -بَتكت، الطبعة: الثالثة  –دار صادر  ،(ىػٔٔٚ: ادلتوَب) اإلفريقى الركيفعى
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(، قٕ٘ٛ ادلتوُب) الشافعي العسقبلين الفضل أبو حجر بن علي بن ألمحدلساف ادليزاف،  (ٜ٘ٔ
لبناف، الطبعة:  –اذلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بَتكت  –ٖتقيق دائرة ادلعرؼ النظامية 

 .ىػ ٜٖٓٔالثانية، 
(، ىػٙٚٗ: ادلتوَب) الشَتازم يوسف بن علي بن إبراىيم سحاؽإ أليباللمع ُب أصوؿ الفقو  (ٜٙٔ

 ىػ. ٕٗٗٔالثانية دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة 
(، ىػٖٛٗ: ادلتوَب) ادلبسوط للسرخسي، زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (ٜٚٔ

 .ىػٗٔٗٔ، بَتكت –دار ادلعرفة 
 رلمع الزكائد كمنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف اذليثمي (ٜٛٔ

 .ىػ ٗٔٗٔقدسي، القاىرة، (، ٖتقيق حساـ الدين القدسي، مكتبة الىػٚٓٛ: ادلتوَب)
: ادلتوَب) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيلرلموع الفتاكل  (ٜٜٔ

رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الناشر: (، ٖتقيق عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم، ىػٕٛٚ
 .ىػٙٔٗٔالشريف، ادلدينة النبوية، ادلملكة العربية السعودية، 

 زلمد بن صاحل بن مد، حملالعثيمُت صاحل بن زلمد الشيخ فضيلة كرسائل فتاكل رلموع (ٕٓٓ
 دار:  الناشر، السليماف إبراىيم بن ناصر بن فهد:  كترتيب ع، مج(ىػٕٔٗٔ:  ادلتوَب) العثيمُت

 .ىػ ٖٔٗٔ ، الثريا دار - الوطن
(، دار ىػٙٚٙ: ادلتوَب) النوكماجملموع شرح ادلهذب، أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ  (ٕٔٓ

 .الفكر
 الرافعي القاسم أبو الكرمي، عبد بن زلمد بن الكرمي عبدل ُب فقو اإلماـ الشافعي، احملرر (ٕٕٓ

لبناف، الطبعة  -العلمية، بَتكت ب(، ٖتقيق زلمد حسن، دار الكتىػٖٕٙ: ادلتوَب) القزكيٍت
 .ـٕ٘ٓٓاألكىل 

 الدين بفخر ادللقب الرازم التيمي احلسُت بن احلسن بن عمر بن زلمد اهلل عبد أليباحملصوؿ  (ٖٕٓ
: الطبعة، الرسالة مؤسسة ،(، ٖتقيق: الدكتور طو جابر فياض العلواينىػٙٓٙ: ادلتوَب) الرازم
 .ىػ ٛٔٗٔ الثالثة،

 الظاىرم القرطيب األندلسي حـز بن سعيد بن أمحد بن علي زلمد أليباحمللى باآلثار،  (ٕٗٓ
 .بَتكت -دار الفكر  ،(ىػٙ٘ٗ: ادلتوَب)
 الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازم،سلتار  (ٕ٘ٓ

 –الدار النموذجية، بَتكت  -ٖتقيق يوسف الشيخ زلمد، ادلكتبة العصرية  ،(ىػٙٙٙ: ادلتوَب)
 .ىػ ٕٓٗٔصيدا، الطبعة: اخلامسة، 
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افعي ادلكي، ٖتقيق علوم السقاؼ الشلسلتصر الفوائد ادلكية فيما حيتاجو طلبة الشافعية،  (ٕٙٓ
 .قٕ٘ٗٔيوسف عبدالرمحن ادلرعشلي، دار البشائر اإلسبلمية، الطبعة األكىل، 

دار ادلعرفة ، (ىػٕٗٙ: ادلتوَب) ادلزين إبراىيم أبو إمساعيل، بن حيِت بن إمساعيل، سلتصر ادلزين (ٕٚٓ
 .قٓٔٗٔبَتكت،  –
 .ادلدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي لفهد احلبيشي  (ٕٛٓ
 الظاىرم القرطيب األندلسي حـز بن سعيد بن أمحد بن علي زلمد أيبمراتب اإلمجاع   (ٜٕٓ
  .بَتكت –(، دار الكتب العلمية ىػٙ٘ٗ:  ادلتوَب)
 النيسابورم زلمد بن اهلل عبد بن زلمد احلاكم اهلل عبد أليب ،ادلستدرؾ على الصحيحُت (ٕٓٔ

 –دار الكتب العلمية (، ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ىػ٘ٓٗ: ادلتوَب) البيع بابن ادلعركؼ
 ق.ٔٔٗٔ األكىل،: الطبعة، بَتكت

 أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن زلمد بن أمحد اهلل عبد أليبمسند اإلماـ أمحد بن حنبل،  (ٕٔٔ
عادؿ مرشد، كإشراؼ: د عبد اهلل بن  - ٖتقيق شعيب األرنؤكط ،(ىػٕٔٗ: ادلتوَب) الشيباين

 .ىػ  ٕٔٗٔعبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكىل، 
 ادلعركؼ العتكي اهلل عبيد بن خبلد بن اخلالق عبد بن عمرك بن أمحد بكر أليبمسند البزار،  (ٕٕٔ

ٖتقيق: زلفوظ الرمحن، عادؿ بن سعد، كصربم عبد اخلالق الشافعي،  ،(ىػٕٜٕ: ادلتوَب) بالبزار
 ـ.ٜٕٓٓادلدينة ادلنورة، الطبعة: األكىل،  -مكتبة العلـو كاحلكم 

 مد بن عبد اهلل اخلطيب العمرم، أبو عبد اهلل، كيل الدين، التربيزم،حملمشكاة ادلصابيح،  (ٖٕٔ

بَتكت،  –، الناشر: ادلكتب اإلسبلمي ٖتقيق: زلمد ناصر الدين األلباين ،(ىػٔٗٚ: ادلتوَب)
 ـ.ٜ٘ٛٔالطبعة: الثالثة، 

 إمساعيل بن بكر أيب بن أمحد الدين شهاب العباس أليبمصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو،  (ٕٗٔ
( ، ٖتقيق زلمد ادلنتقى ىػٓٗٛ: ادلتوَب) الشافعي الكناين البوصَتم عثماف بن قادياز بن سليم بن

 ق.ٖٓٗٔبَتكت، الطبعة: الثانية،  –العربية الكشناكم، الناشر: دار 
 أبو احلموم، ٍب الفيومي علي بن زلمد بن محدألادلصباح ادلنَت ُب غريب الشرح الكبَت،  (ٕ٘ٔ

 بَتكت -(، ادلكتبة العلمية ىػٓٚٚ ضلو: ادلتوَب) العباس
 الدين مشس اهلل، عبد أبو البعلي، الفضل أيب بن الفتح أيب بن مدحمل ادلطلع على ألفاظ ادلقنع (ٕٙٔ
(، ٖتقيق زلمود األرناؤكط كياسُت زلمود اخلطيب، الناشر: مكتبة السوادم ىػٜٓٚ: ادلتوَب)

 .ىػ ٖٕٗٔللتوزيع، الطبعة: الطبعة األكىل 
 -ىػ  ٖٔ٘ٔحلب، الطبعة: األكىل  –معامل السنن، أبو سليماف اخلطايب، ادلطبعة العلمية  (ٕٚٔ

 ـ ٕٖٜٔ
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 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطَت بن أيوب بن أمحد بن سليمافادلعجم األكسط للطرباين،  (ٕٛٔ
(، ٖتقيق طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ، عبد احملسن بن إبراىيم ىػٖٓٙ: ادلتوَب) الطرباين

 .القاىرة –احلسيٍت، دار احلرمُت 
(، دار ىػٕٙٙ: ادلتوَب) معجم البلداف، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي (ٜٕٔ

 .ـٜٜ٘ٔلطبعة: الثانية، صادر، بَتكت، ا
 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطَت بن أيوب بن أمحد بن سليماف ادلعجم الكبَت للطرباين، (ٕٕٓ

ٖتقيق: فريق من الباحثُت بإشراؼ كعناية د/ سعد بن عبد اهلل  ،(ىػٖٓٙ: ادلتوَب) الطرباين
: الطبعة، القاىرة – تيمية ابن مكتبة: النشر دار، احلميد ك د/ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي

 .الثانية
، ىػ(ٖٔٗٔعاتق بن غيث الببلدم احلريب )ادلتوَب: ، لالنبوية السَتة ُب اجلغرافية ادلعامل معجم (ٕٕٔ

 .ىػ  ٕٓٗٔالطبعة: األكىل، ، الناشر: دار مكة للنشر كالتوزيع، مكة ادلكرمة
حامد صادؽ قنييب، دار النفائس للطباعة كالنشر  -معجم لغة الفقهاء، زلمد ركاس قلعجي  (ٕٕٕ

 .ىػ  ٛٓٗٔكالتوزيع، الطبعة: الثانية، 
 زلمد بن العزيز عبد بن اهلل عبد عبيد أليبمعجم ما استعجم من امساء الببلد كادلواضع،  (ٖٕٕ

 .ىػ ٖٓٗٔعة: الثالثة، (، عامل الكتب، بَتكت، الطبىػٚٛٗ: ادلتوَب) األندلسي البكرم
 البيهقي بكر أبو اخلراساين، موسى بن علي بن احلسُت بن محد، ألمعرفة السنن كاآلثار (ٕٕٗ
  :احملقق: عبد ادلعطي أمُت قلعجي، الناشركف: جامعة الدراسات اإلسبلمية ،(ىػٛ٘ٗ: ادلتوَب)

دمشق، دار الوفاء  -حلب  :بَتكت، دار الوعي-دمشق  :باكستاف، دار قتيبة -كراتشي 
  .ىػ ٕٔٗٔالقاىرة، الطبعة: األكىل،  -ادلنصورة 

 أبو يوسف، ابن اهلل عبد بن أمحد بن يوسف بن اهلل عبدمغٍت اللبيب عن كتب األعاريب،  (ٕٕ٘
(، ٖتقيق مازف ادلبارؾ / زلمد علي محد اهلل، دار ىػٔٙٚ: ادلتوَب) ىشاـ ابن الدين، مجاؿ زلمد،
 ـ.ٜ٘ٛٔبعة: السادسة، دمشق، الط –الفكر 

 الشربيٍت اخلطيب أمحد بن زلمد الدين، مشسمغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج،  (ٕٕٙ
 .ىػ٘ٔٗٔ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل، ىػٜٚٚ: ادلتوَب) الشافعي

 اجلماعيلي قدامة بن زلمد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق زلمد أيب البن قدامة، ادلغٍت (ٕٕٚ
 .ىػ ٖٛٛٔ، مكتبة القاىرة،  ىػٕٓٙ: ادلتوَب) ادلقدسي قدامة بابن الشهَت

ادلقاصد احلسنة ُب بياف كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة،  مشس الدين أبو اخلَت  (ٕٕٛ
، دار زلمد عثماف اخلشت :(، ٖتقيقىػٕٜٓ: ادلتوَبزلمد بن عبد الرمحن بن زلمد السخاكم )

 .ىػ  ٘ٓٗٔبَتكت، الطبعة: األكىل،  –الكتاب العريب 
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(، ىػٜٖ٘: ادلتوَب) احلسُت أبو الرازم، القزكيٍت زكرياء بن فارس بن محدألمقاييس اللغة،  (ٜٕٕ
 .ىػ ٜٜٖٖٔتقيق: عبد السبلـ زلمد ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: 

عثماف بن عبد لؼ ٔتقدمة ابن الصبلح، مقدمة ابن الصبلح، معرفة أنواع علـو احلديث، كيُعر  (ٖٕٓ
(، ٖتقيق نور الدين عًت، ىػٖٗٙ: ادلتوَب) الرمحن، أبوعمرك، تقي الدين ادلعركؼ بابن الصبلح

 .ىػٙٓٗٔبَتكت، سنة النشر:  –سوريا، دار الفكر ادلعاصر  -دار الفكر
: ادلتوَب) الفتح زلمد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين أليبادللل كالنحل،  (ٖٕٔ

 .مؤسسة احلليب ،(ىػٛٗ٘
 ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن مد، حملكالضعيف الصحيح ُب ادلنار ادلنيف (ٕٖٕ

 ٖتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة ادلطبوعات اإلسبلمية، حلب، (ىػٔ٘ٚ: ادلتوَب) اجلوزية قيم
، عناية أمحد جاسم بومجعة ق(ٜٗٚادلتوَب ) ادلنح ادلكية ُب شرح اذلمزية البن حجر اذليتمي (ٖٖٕ

 .قٕٖٗٔبكرم، دار ادلنهاج، الطبعة الثالثة 
: ادلتوَب) النوكم شرؼ بن حيِت الدين زليي زكريا أليب منهاج الطالبُت كعمدة ادلفتُت ُب الفقو، (ٖٕٗ

 .قٕ٘ٗٔ( ، ٖتقيق عوض قاسم أمحد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: األكىل، ىػٙٚٙ
 ادللقب ،السبلـ عبد بن العزيز عبد الدين عز زلمد أليب، منية السوؿ ُب تفضيل الرسوؿ  (ٖٕ٘

(، ركاية: احلافظ شرؼ الدين أيب عبداهلل زلمد ادليدكمي، ىػٓٙٙ: ادلتوَب) العلماء بسلطاف
لبناف، الطبعة: األكىل،  –بَتكت  -ٖتقيق: د. صبلح الدين ادلنجد، الناشر: دار الكتاب اجلديد 

 .ىػ  ٔٓٗٔ
: ادلتوَب) الشَتازم يوسف بن علي بن إبراىيم اسحاؽ أليبادلهذب ُب فقة اإلماـ الشافعي،   (ٖٕٙ

 .(، دار الكتب العلميةىػٙٚٗ
، ق(ٕٚٚ)ادلتوُب:  اإلسنوم عبدالرحيم ماؿ الدينجل شرح الركضة كالرافعي، ُبادلهمات  (ٖٕٚ

، الطبعة األكىل،   ق.ٖٓٗٔعناية أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حـز
 الطرابلسي زلمد بن زلمد اهلل عبد أبو الدين شمسلمواىب اجلليل ُب شرح سلتصر خليل،  (ٖٕٛ

(، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ىػٜٗ٘: ادلتوَب) ادلالكي الر عيٍت باحلطاب ادلعركؼ ادلغريب،
 .ىػ ٕٔٗٔ

 القسطبلين ادللك عبد بن بكر أىب بن زلمد بن أمحدادلواىب اللدنية بادلنح احملمدية، :  (ٜٖٕ
 .مصر -(، ادلكتبة التوفيقية، القاىرةىػٖٕٜ: ادلتوَب) الدين شهاب العباس، أبو ادلصرم، القتييب

(، ٖتقيق: ىػٜٚ٘: ادلتوَب) اجلوزم زلمد بن علي بن الرمحن عبد الدين ماؿجلادلوضوعات  (ٕٓٗ
ادلنورة،  عبد الرمحن زلمد عثماف، الناشر: زلمد عبد احملسن صاحب ادلكتبة السلفية بادلدينة

 .ىػٖٛٛٔ: ٖجػ  -ىػ  ٖٙٛٔ: ٕ، ٔالطبعة األكىل، جػ 



 المصادر والمراجعفهرس                                                                                                                            الفهارس

 
 ٙٙٚ 

( ٖتقيق ىػٜٚٔ: ادلتوَب) ادلدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالكلئلماـ  ادلوطأ ، (ٕٔٗ
أبو  -زلمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ اخلَتية كاإلنسانية 

 .ىػ  ٕ٘ٗٔاإلمارات، الطبعة: األكىل،  –ظيب 
النجم الوىاج ُب شرح ادلنهاج، كماؿ الدين، زلمد بن موسى بن عيسى بن علي الد ِمَتم أبو  (ٕٕٗ

 .ىػٕ٘ٗٔ، احملقق: جلنة علمية، الطبعة: األكىل، -جدة– دار ادلنهاج ،(ىػٛٓٛ: ادلتوَب) البقاء،
 الزيلعي زلمد بن يوسف بن اهلل عبد زلمد أبو الدين ماؿجل، اذلداية ألحاديثنصب الراية  (ٖٕٗ
لبناف/ دار -بَتكت  -(، ٖتقيق: زلمد عوامة، مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر ىػٕٙٚ: ادلتوَب)

 .ىػٛٔٗٔالسعودية، الطبعة: األكىل،  –جدة  -القبلة للثقافة اإلسبلمية
ـُ النظِر ُب أحكاـ النظِر ْتاسِة البصِر، :  :النظر ُب أحكاـ النظر (ٕٗٗ  بن زلمد بن عليلِإحكا

(، تعليق فتحي ىػ ٕٛٙ: ادلتوَب) القطاف ابن احلسن أبو الفاسي، احلمَتم الكتامي ادللك عبد
 .قٗٔٗٔأبو عيسى، دار الصحابة بطنطا، الطبعة األكىل، 

 بن سليماف بن زلمد بن أمحد بن زلمد النظم ادلستعذب ُب تفسَت غريب ألفاظ ادلهذب، (ٕ٘ٗ
. د: كتعليق كٖتقيق دراسة، (ىػٖٖٙ: ادلتوَب) بطاؿن ببا ادلعركؼ اهلل، عبد أبو الركيب، بطاؿ

 :ٕ، ج/ـٜٛٛٔ :ٔ، ج/ادلكرمة مكة التجارية، ادلكتبة: الناشر، َساملِ  احلفيظ عبد مصطفى
 .ـٜٜٔٔ

 هبادر بن اهلل عبد بن زلمد الدين بدر اهلل عبد أليبالنكت على مقدمة ابن الصبلح  (ٕٙٗ
الرياض،  –(، ٖتقيق زين العابدين بن زلمد، أضواء السلف ىػٜٗٚ: ادلتوَب) الشافعي الزركشي

 .ىػ ٜٔٗٔالطبعة: األكىل، 
 الدين شهاب زةمح بن أمحد العباس أيب بن زلمد الدين شمسلهناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج،  (ٕٚٗ

 .قٗٓٗٔ(، دار الفكر، بَتكت، ىػٗٓٓٔ: ادلتوَب) الرملي
 أبو اجلويٍت، زلمد بن يوسف بن اهلل عبد بن ادللك عبدهناية ادلطلب ُب دراية ادلذىب،  (ٕٛٗ

(، ٖتقيق عبد العظيم زلمود الّديب، ىػٛٚٗ: ادلتوَب) احلرمُت بإماـ ادللقب الدين، ركن ادلعايل،
 .ىػٕٛٗٔادلنهاج، الطبعة: األكىل، الناشر: دار 

 بن زلمد بن زلمد بن ادلبارؾ السعادات أبو الدين د، جملالنهاية ُب غريب احلديث كاألثر (ٜٕٗ
 -(، ٖتقيق: طاىر أمحد الزاكل ىػٙٓٙ: ادلتوَب) األثَت ابن اجلزرم الشيباين الكرمي عبد ابن زلمد

 .ىػٜٜٖٔبَتكت،  -زلمود زلمد الطناحي، ادلكتبة العلمية 
 الَعْيَدُركس اهلل عبد بن شيخ بن القادر عبد الدين يحمل ،النور السافر عن أخبار القرف العاشر (ٕٓ٘
 ق.٘ٓٗٔبَتكت، الطبعة: األكىل،  –(، دار الكتب العلمية ىػٖٛٓٔ: ادلتوَب)
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، إمساعيل بن زلمد أمُت بن مَت سليم الباباين ادلصنفُت كآثار ادلؤلفُت َأمسَاء ىدية العارفُت (ٕٔ٘
 ـ.ٜٔ٘ٔ -استانبوؿ–(، ككالة ادلعارؼ اجلليلة ىػٜٜٖٔ: ادلتوَب) البغدادم

 األموم البغدادم قيس بن سفياف بن عبيد بن زلمد بن اهلل عبد بكر أليبىواتف اجلناف  (ٕٕ٘
(، ٖتقيق: زلمد الزغلي، ادلكتب اإلسبلمي، ىػٕٔٛ: ادلتوَب) الدنيا أيب بابن ادلعركؼ القرشي

 ىػ. ٙٔٗٔالطبعة: الطبعة األكىل، 
(، ٖتقيق ىػٗٙٚ: ادلتوَب) الصفدم اهلل عبد بن أيبك بن خليل الدين صبلحالواُب بالوفيات،  (ٖٕ٘

 .ىػٕٓٗٔبَتكت، عاـ النشر: –أمحد األرناؤكط كتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء الًتاث 
–، دار األرقم الوجيز ُب الفقو الشافعي، للغزايل، ٖتقيق علي معوض، عادؿ عبدادلوجود (ٕٗ٘

 ق.ٛٔٗٔ، الطبعة الوىل -بَتكت
( ، ٖتقيق ىػ٘ٓ٘: ادلتوَب) الطوسي الغزايل زلمد بن زلمد حامد أليبالوسيط ُب ادلذىب،  (ٕ٘٘

القاىرة، الطبعة: األكىل،  –أمحد زلمود إبراىيم ، زلمد زلمد تامر، الناشر: دار السبلـ 
 .قٚٔٗٔ
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